BEZPIECZNY ZAWRÓT GŁOWY 2022
1. BEZPIECZNY TRANSPORT
a. Dojazd na obóz odbywać się będzie w formie dojazdu własnego.
b. Na terenie ośrodka wyznaczony będzie punkt, w którym zgodnie z przesłaną instrukcją należało będzie
przekazać dziecko kadrze ośrodka.
c. W wyznaczonym punkcie przekazania dziecka należy przebywać w maseczkach oraz zachować dystans
społeczny zgodny z aktualnie obowiązującymi wytycznymi (min. 1,5 metra).
d. W punkcie przekazania Uczestnicy będą mieli mierzoną temperaturę oraz przeprowadzone badanie
diagnostyczne (wymaz z nosa) wykluczające zakażenie Covid-19.
e. Zdrowy Uczestnik w wraz z bagażami zostanie odprowadzony do miejsca zakwaterowania swojej grupy
przez członka kadry.
f. Rodzic/opiekun prawny odprowadzający dziecko nie może wchodzić na teren Ośrodka poza punkt
wyznaczony do przekazania dziecka.
g. Odbiór dzieci po zakończonej kolonii będzie odbywał się we wskazanym wcześniej punkcie zgodnie
z wyżej wymienionymi środkami bezpieczeństwa.
2. BEZPIECZNY OŚRODEK
a. Nasz obiekt przeznaczony jest do wypoczynku dzieci i młodzieży lub zawiera strefę do tego
wyodrębnioną, zapewniającą ograniczenie kontaktu z osobami niebędącymi uczestnikami kolonii.
b. Pokoje przed przyjazdem uczestników zostaną odpowiednio przygotowane, w tym sprzątnięte
i wywietrzone.
c. Ilość miejsc noclegowych została dostosowana do wytycznych GIS, MZ i MEN.
d. W ośrodku zostanie wydzielone specjalne pomieszczenie umożliwiające komfortową izolację osoby
z objawami wskazującymi na wystąpienie choroby, w tym w szczególności choroby zakaźnej.
e. Ośrodek został wyposażony w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk (obszar wejścia do budynku,
jadalni, toalet).
f. Wszystkie dozowniki są uzupełnianie, a powierzchnie często dotykane będą regularnie
dezynfekowane przez personel ośrodka.
g. Personel obiektu nie będzie kontaktował się z uczestnikami kolonii oraz kadrą poza niezbędnymi
czynnościami.
h. Organizacja stołówki oraz sal do prowadzenia zajęć została dostosowana do wytycznych GIS oraz MZ.
3. BEZPIECZNE ZAJĘCIA
a. Kolonia odbędzie się w zmniejszonym składzie do maksymalnie 35 uczestników w dwóch odrębnych
grupach wiekowych. Grupy składać się będą z maksymalnie 15 osób (w przypadku dzieci do 10 roku
życia) i z maksymalnie 20 osób (dzieci powyżej 10 roku życia).
b. Program obozu będzie realizowany głównie w miejscu wypoczynku lub w jego najbliższej okolicy,
w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi.
c. Większość zajęć odbywać się będzie na świeżym powietrzu. W przypadku złej pogody zostaną
przeniesione do pomieszczeń zamkniętych wentylowanych przez cały czas ich trwania.
d. Uczestnicy w pierwszym dniu zostaną zapoznani z procedurami dotyczącymi właściwego mycia rąk
oraz noszenia, zdejmowania oraz przechowywania maseczek.
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e. Uczestnicy przed przystąpieniem do zajęć będą każdorazowo dokładnie myć ręce wodą z mydłem oraz
dezynfekować je środkiem do dezynfekcji.
f. Sprzęt sportowy oraz programowy będzie dokładnie czyszczony i dezynfekowany.
g. Organizacja naszych zajęć będzie uniemożliwiać bezpośrednie kontaktowanie się w innymi osobami.
4. BEZPIECZNA KADRA
a. Kadra będzie przeszkolona z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie Covid-19.
b. Kadra przed rozpoczęciem kolonii zostanie przebadana oraz złoży stosowne oświadczenie, że jest
zdrowa bez objawów infekcji lub innej choroby, w tym w szczególności zakaźnej oraz nie podlega
obowiązkowej kwarantannie lub izolacji.
c. Organizator
zapewni
całodobową
opiekę
wykwalifikowanego
ratownika
medycznego/pielęgniarki/lekarza.
d. Osoby opiekujące się dziećmi i prowadzące zajęcia będą codziennie podlegały 2 – krotnej kontroli
temperatury przy użyciu bezdotykowego termometru.
e. Kadra będzie regularnie i dokładnie myć ręce wodą z mydłem oraz dezynfekować je środkiem do
dezynfekcji
f. Organizator umieści w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do służb medycznych oraz na
Infolinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej +48 22 25 00 115.
g. Organizator przygotuje ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami uczestników wypoczynku.
h. W razie konieczności zabezpieczona zostanie możliwość szybkiego uzupełniania kadry z kwalifikacjami
w przypadku absencji z powodu choroby lub konieczności poddania się kwarantannie.
5. BEZPIECZNY UCZESTNIK
a. W kolonii może brać udział jedynie zdrowy w dniu przyjazdu uczestnik, zgodnie z pisemnym
oświadczeniem rodziców/opiekunów prawnych oraz wynikiem badań wstępnych.
b. Uczestnik kolonii będzie poddany 2 razy dziennie pomiarowi temperatury termometrem
bezdotykowym.
c. Uczestnik zostanie w pierwszym dniu poinstruowany o regularnym i dokładnym myciu rąk wodą
z mydłem oraz dezynfekcji odpowiednimi środkami.
d. Uczestnik obozu przygotowany jest do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa
związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 1,5 metra) oraz przestrzeganiem
wzmożonych zasad higieny.
e. Organizator zapewni możliwość natychmiastowej interwencji medyka.
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