
Перелік документів, які повинна мати дитина для участі в табірній зміні: 

 путівка в табір (ваучер); 

 копія свідоцтва про народження; 

 медична довідка форми № 079/о; 

 довідка про щеплення; 

 довідка про епідеміологічне оточення. Довідка надається дільничним лікарем, в 

якій вказується епідеміологічний стан дитини (наявність/відсутність педикульозу, 

шкірних захворювань, тощо). 

Довідка дійсна 3 дні з моменту видачі. 

В разі відсутності хоча б одного з документів, дитину не зможуть прийняти в табір. 

Протипокази до прийому дитини в табір: 

 всі захворювання в гострому періоді; 

 всі форми туберкульозу різних органів і систем; 

 ревматизм в активному та міжприступному періоді, до зняття з диспансерного 
обліку; 

 набуті чи врожденні вади серця та судин; 

 гіпертонічна хвороба; 

 захворювання крові та кровотворних органів; 

 епілепсія чи інші судомні напади та їх еквіваленти; 

 гострі психічні захворювання та реактивні стани; 

 бронхіальна астма; 

 виразкова хвороба шлунку та 12-палої кишки; 

 нефрит, пієлонефрит, сечокам̕яна хвороба, вроджені аномалії нирок; 

 цукровий діабет, тиреотоксикоз; 

 всі заразні, паразитарні захворювання шкіри (короста, грибкові захворювання, 
педикульоз і т. д.); 

 вроджені вади розвитку легень; 

 бронхоектатична  хвороба; 

 онкологічні захворювання будь-яких органів та систем; 



 проблеми опорно-рухового апарату, ДЦП; 

 діти, які потребуют специфічної (спеціальної) дієти (генетичні порушення обміну 
речовин),  в табір не приймаються,  в зв’язку з неможливістю її забезпечення,  або 
в деяких випадках за додаткову плату; 

 при виявленні прихованого діагнозу дитини, що може призвести до виникнення 
загрозливих для життя станів, батьки зобов’язані негайно забрати дитину з 
табору, без відшкодування будь-яких витрат чи збитків; 

 перед відправкою в табір дітям необхідно пройти огляд стоматолога та провести 
санацію ротової порожнини; 

 якщо дитина потребує систематичного прийому ліків, це здійснюється під 
наглядом лікаря табору, за умови пред’явлення батьками офіційного призначення 
від лікуючого лікаря. 

У випадку виявлення у день заїзду дитини, хворої або такої, що за медичними 
показниками не може перебувати в дитячому таборі, керівництво табору зберігає 
за собою  право відмовити у прийнятті її без відшкодування будь-яких витрат чи 
збитків. 

Що категорично заборонено брати з собою в табір? 

 Наркотики. 

 Спиртні напої (включаючи слабоалкогольні). 

 Тютюнові вироби. 

 Будь-яку піротехніку (петарди, хлопавки і т.д.). 

 Ножі, рогатки і т.д.  

У разі виявлення у дитини вищеперелічених предметів вона буде достроково 
відрахована з табору без відшкодування вартості путівки. Якщо ж у дитини будуть 
виявлені наркотичні речовини, справу буде передано до міліції. 

 


