
I .  Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas 
pobytu na wypoczynku 

Uczestnicy wypoczynku: 

1.  Są zdrowi w dniu wyjazdu, co poświadczają rodzice dziecka w 
pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji 
oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

2.  Nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie 
miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni 
przez rozpoczęciem wypoczynku, co stwierdza się na podstawie 
oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów lub 
pełnoletniego uczestnika wypoczynku.  

3.  Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów 
uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego 
(co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad 
higieny. 

 

Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku: 

1.  Udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer 
telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację. 

2.  Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są 
zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie 
zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji 
w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem 
wypoczynku. 

3.  Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je 
na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma 
obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie .To samo 
dotyczy pełnoletniego uczestnika wypoczynku. W przypadku 
występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest 
dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do udziału w wypoczynku. 



4.  Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony 
nosa i ust do użycia podczas transportu oraz pobytu na 
wypoczynku. 

 

II .  Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu wypoczynku 

Warunki zakwaterowania: 

1.  Liczba osób zakwaterowanych w jednym pokoju nie może 
przekraczać 4 osób przy zachowaniu 4 m w. powierzchni 
noclegowej na 1 osobę.  

2.  Infrastruktura obiektu umożliwiająca zapewnienie izolacji osobom 
z objawami wskazującymi na wystąpienie choroby, w tym w 
szczególności choroby zakaźnej. 

3.  Liczba uczestników przebywających w obiekcie zapewnia dystans 
społeczny podczas pobytu, w tym podczas prowadzenia zajęć. 

4.  Dystans społeczny musi obowiązywać także przy korzystaniu z 
pionu sanitarnego.  

5.  Zakwaterowanie uczestników w obiekcie będzie odbywać się na 
zasadzie wymiany turnusu, eliminując do minimum kontakt 
uczestników pomiędzy zmieniającymi się turnusami. 

6.  Pomiędzy turnusami obiekt będzie poddany dodatkowemu 
sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, 
klamek, blatów, włączników. 

7.  Organizator wypoczynku zapewnia środki higieniczne w ilości 
wystarczającej dla personelu oraz uczestników wypoczynku.  

8.  Należy zaopatrzyć uczestników w indywidualne środki ochrony 
osobistej,  

9.  Wymaganie od kadry oraz uczestników wypoczynku regularnego i 
dokładnego mycia rąk wodą z mydłem oraz dezynfekowania ich 
środkiem do dezynfekcji . 



10.  W widocznym miejscu umieszczone zostaną dozowniki z 
płynem odkażającym przy wejściach do budynku oraz do 
pomieszczeń wspólnie użytkowanych. 

 
 
 

Wyżywienie: 

1.  Zachowanie dystansu pomiędzy uczestnikami i stosowanie 
wytycznych dla gastronomii.  

2.  Obowiązkowa dezynfekcja rąk dostępnym płynem na wejściu.  
3.  Pobranie sztućców zapakowanych w serwetki. 
4.  Na czas posiłku zajęcie miejsca przy stole ze swoją grupą 

wychowawczą zachowując 2 metrowy dystans od innych grup 
5.  Używanie tylko swoich sztućców, nieczęstowanie innych 

uczestników swoim posiłkiem, picie tylko ze swojego kubka. 
6.  Odniesienie wykorzystanych naczyń do okienka, ewentualna 

dokładka wydawana jest na nowym talerzu, w wypadku dokładki 
sztućce należy zachować. 

7.  Obowiązkowa dezynfekcja rąk płynem dezynfekcyjnym przy 
wyjściu z jadalni. 
 

 

Transport uczestników: 

8.  Dojazd na miejsce wypoczynku zgodnie z obowiązującymi 
przepisami sanitarnymi 

9.  Obowiązek używania maseczki podczas transportu  



Higiena: 

1.  Dezynfekcja rąk za każdym razem przed wejściem do 
pomieszczeń wspólnych, sal dydaktycznych –wszędzie tam, gdzie 
płyny dezynfekujące zostały umieszczone.  

2.  Częste i dokładne mycie rąk z użyciem mydła zgodnie z 
zamieszczonymi instrukcjami zwłaszcza przed i po korzystaniu z 
toalet.  

3.  Dezynfekowanie rąk przed użyciem wydawanych telefonów, 
dezynfekowanie telefonu przed oddaniem do depozytu.  

4.  Poruszanie się w grupach wychowawczych/zajęciowych i 
niemieszanie się z uczestnikami innych grup na zajęciach oraz 
podczas posiłków.  

5.  Zachowywanie bezpiecznego dystansu 2m, od uczestników innych 
grup.  

6.  Zgłaszanie informacji do wychowawcy o złym samopoczuciu 
własnym lub innych uczestników obozów.  

7.  Korzystanie ze sklepu w godzinach wyznaczonych dla grupy lub 
po wcześniejszym uzgodnieniu z wychowawcą.  

8.  Stosowanie zachowań pro higienicznych: - unikania dotykania 
dłońmi okolic oczu, nosa i ust - zakrywania podczas kaszlu i 
kichania ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką – jak 
najszybciej wyrzucenia chusteczki do zamkniętego kosza i umycie 
rąk.  

9.  Dostosowanie się do wszystkich innych wytycznych związanych z 
zapobieganiem COVID_19. II.  

I I I .  Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia 
koronawirusem u uczestnika, kierownika lub wychowawcy 
wypoczynku podczas wypoczynku 

10.  Kierownik wypoczynku lub wskazana przez niego osoba w 
przypadku wystąpienia u uczestnika wypoczynku, kadry 
wypoczynku lub innego pracownika, w tym pracownika obiektu, w 
którym organizowany jest wypoczynek, niepokojących objawów 



sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie odizoluje 
osobę w oddzielnym pomieszczeniu oraz skontaktuje się 
telefonicznie z lekarzem, ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, ( 
National Public Health Organization 210-5212000, 210-5212054) 
 

11.  Bezwzględnie należy zastosować się do zaleceń National 
Public Health Organization w zakresie dodatkowych działań i 
procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.  

 
12.  Kadra wypoczynku, sprawująca opiekę nad uczestnikami 

wypoczynku, jest zobowiązana powiadomić kierownika 
wypoczynku oraz rodzica/opiekuna prawnego dziecka o każdym 
niepokojącym symptomie zaobserwowanym u uczestnika 
wypoczynku. 
 
 
 

 


