
Regulaminu pobytu z zasadami higieny podczas wypoczynku

zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa
Edukacji Narodowej

1.  Organizator  zapewnia  przeszkolenie  kadry wypoczynku w zakresie  obowiązujących procedur  i
wytycznych dotyczących bezpieczeństwa.

2.  Uczestnicy  wypoczynku  zostaną  zapoznani  z  zasadami  bezpieczeństwa  (instrukcja  mycia  i
dezynfekcji  rąk,  unikanie  dotykania  twarzy,  zachowanie  dystansu  od  innych,  zgłaszanie
wychowawcom  objawów  infekcji,  prawidłowe  odżywianie,  instrukcja  zdejmowania  maseczki  i
rękawiczek).

3.  Dojazd  na  miejsce  wypoczynku  odbywa  się  transportem  zorganizowanym  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami, w których mowa o ograniczeniach.

4. Zbiórka przed wyjazdem jest zorganizowana w miejscu zapewniającym przestrzeń dla zachowania
dystansu społecznego. Prosimy rodziców odprowadzających dzieci o nie wchodzenie do autokaru.

5. Postój w trakcie transportu jest zapewniony w miejscach gwarantujących ograniczony do minimum
kontakt z osobami trzecimi.

6.  Zakwaterowanie  uczestników  wypoczynku  zorganizowane  jest  w  sposób  bezpieczny,  według
podziału przygotowanego przez organizatora i kierownika wypoczynku na grupy wychowawcze, bez
gromadzenia się w jednym miejscu.

7. Zaleca się, aby grupa uczestników wypoczynku liczyła do 12 osób (w przypadku dzieci do 10 roku
życia) i do 14 osób (dzieci powyżej 10 roku życia).

8. Sale do prowadzenia zajęć są regularnie wietrzone, sprzątane i dezynfekowane.

9. Przybory sportowe i programowe są dokładnie czyszczone i dezynfekowane.

10.  Przebywanie  na  plażach  i  kąpieliskach  ogólnie  dostępnych  jest  zapewnione  w  sposób
ograniczający bezpośredni kontakt z osobami trzecimi, np. przez wyznaczenie przestrzeni dla grupy.

12. Regularny pomiar temperatury dzieci i kadry termometrem bezdotykowym przez wychowawcę
wyznaczonego przez organizatora.

13. Kadra i uczestnicy są proszeni o regularne mycie rąk wodą z mydłem. Organizator zapewnia stałą
dostępność mydła, płynu dezynfekcyjnego oraz ciepłej wody do użytkowania na terenie obiektu. W
pomieszczeniach sanitarnych wywieszone są informacje (plakaty) o sposobie prawidłowego mycia i
dezynfekcji rąk. Organizator zapewnienia sprzęt i środki niezbędne do zachowania czystości i stale
monitoruje prace porządkowe na terenie miejsca wypoczynku.

14.  Codzienne  prace  porządkowe  wymagają  dodatkowej  dezynfekcji  powierzchni  dotykowych  –
poręczy, klamek, blatów, włączników.

15.  Personel  kuchni  i  obsługi  technicznej  nie  powinien  kontaktować  się  z  uczestnikami  i  kadrą
wypoczynku poza niezbędnymi czynnościami.

16. Prosimy o ograniczenie odwiedzin uczestników przez osoby z zewnątrz (rodziców, dziadków).

17.  Należy  ograniczyć  w  obiekcie  przebywanie  osób  z  zewnątrz  do  niezbędnego  minimum  (z
zachowaniem  zasad  reżimu  sanitarnego:  m.in.  osłony  ust  i  nosa,  stosowanie  rękawiczek
jednorazowych lub dezynfekcja rąk, dopuszczanie tylko osób zdrowych).



18.  Organizator  zapewnia  wychowawcom  indywidualne  środki  ochrony  osobistej,  a  także
uczestnikom,  jeżeli  rodzice  tego nie  zapewnili.  Na  wypadek wystąpienia  okoliczności  zaostrzenia
ryzyka,  organizator  ma  na  wyposażeniu  również  dodatkowe  środki  w  postaci  nieprzemakalnych
fartuchów z długim rękawem, przyłbic.

19. Wydzielone jest pomieszczenie umożliwiające natychmiastowe odizolowanie uczestnika lub kadry
wypoczynku, u której wystąpiły objawy choroby.

20.  W  sytuacji  wystąpienia  objawów  chorobowych,  organizator  zapewnienia  szybki  kontakt  z
lekarzem, który zdecyduje o możliwości pozostania dziecka w miejscu wypoczynku lub konieczności
niezwłocznego odebrania go przez rodziców lub prawnych opiekunów.


