
Krizový plán Tanzanie 2018 

25. 3.2018 -8.4.2018 

Hlavní vedoucí praktika: Bc. Tereza Bočanová 

Další vyučující: Mgr. Jindra Glogrová, Mgr. Ondřej Špaček 

Zdravotníci: 2 lékaři záchranné služby Hlavního města Prahy 

Prevence – povinná očkování, podpis souhlasu s možnými riziky v případě neočkování dítěte 

Na místě – zajištěná ověřená lékařská péče v lékařských zařízeních, zajištění léku malafin v případě 

onemocnění malárií 

S sebou – 2 lékaři záchranné služby hlavního města Prahy s veškerým vybavením 

Bc. Tereza Bočanová je proškolený zdravotník pro zotavovací akce – certifikát v portfoliu 

k nahlédnutí, možno naskenovat 

V krizových situacích – lékař + T. Bočanová + překladatel AJ (Lenka Vlčková) 

Druhý lékař vždy se skupinou 

Prevence před dalšími riziky 

- Dodržování řádu praktika 

o Žádné drahé fotoaparáty, ani jiné cennosti –  Bc. Tereza Bočanová – veze notebook, 

pro možné zálohování karet z fotoaparátů  

o Nepít vodu z kohoutku - bude pro každého vždy dopředu připraven dostatek vody 

balené – platí i pro čištění zubů, při sprchování – dlouho se nezdržovat pod tekoucí 

vodou – určitě vodu nepít ani nevyplachovat ústa 

o Vše, co si chceme koupit – pro to posíláme naše masajské strážce – předejdeme tak 

možnému ošizení ze strany místních podnikatelů 

o Zatahovat moskytiéru u postele před spaním 

o Neopouštět ubytování po setmění 

o Všichni budou mít telefon na vyučující a vyučující na studenty 

o Všichni budou používat silné repelenty proti komárům 

o Všichni budou vlastnit povinné vybavení určené pro praktikum 

- Dodržování pokynů průvodců 

- Dodržování pokynů masajských strážců 

- Dodržování pokynů autodopravce 

- Dodržování pokynů hotelových zařízení  

V případě závažného porušení řádu praktika bude po zvážení vyučujícími řešeno opatření na místě – 

v případě extrémně závažného porušení – ohrožení jedince či skupiny na životě – bude dítě posazeno 

na letadlo a na vlastní náklady rodičů dopraveno do ČR bez možnosti vrácení peněz za ušlé praktikum 

a s patřičným kázeňským opatřením.  

Podpis:  

 

 



Prohlášení 

Prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za škody, které mé dítě úmyslně způsobí v době pobytu 

na praktiku. V případě finančních nákladů na opravu či výměnu poškozených zařízení se zavazuji tuto 

škodu uhradit. Prohlašuji, že souhlasím s případným umístěním fotografie mého dítěte na 

internetových stránkách, které budou součástí blogu o aktuálním dění na praktiku.  

Bezinfekčnost:  

Prohlašuji, že dítě…………………………………………………………., narozené …………………………………………………., 

bytem ………………………………………………………………………………………………………………………………………………., 

nejeví známky akutního onemocnění a v posledních 14 kalendářních dnech před odjezdem nepřišlo 

do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy, ani mu 

není nařízeno karanténní opatření. 

 Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení nebylo 

pravdivé.  

V Praze (den odletu) …………………………………..    podpis rodičů …………………….. 

         Podpis účastníka…………………. 

 

Vyjádření lékaře o povinném očkování: 

Podle zdravotních záznamů potvrzuji, že se dítě podrobilo očkování proti:  

- Žloutence typu A – datum: 

- Žloutence typu B – datum:  

- Břišnímu tyfu – datum:  

- Tetanu – datum:  

 

Razítko zdravotnického zařízení:  

 

Plná moc k ošetření dítěte na praktiku v tamním zdravotnickém zařízení:  

Já, ……………………………………………………………………….., narozen/a: ……………………………………….., vztah 

k dítěti………………………………………………………………, souhlasím s ošetřením mého dítěte 

……………………………………………………………………………………………………………. po dobu praktika v Tanzanii od 

25. 3. do 8. 4. 2018 v místních zdravotnických zařízeních pod dozorem jednoho z našich 

doprovázejících lékařů.  

V Praze ……………………………….      Podpis ………………………………… 


