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REGULAMIN POBYTU Z ZASADAMI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PODCZAS 
WYPOCZYNKU, UWZGLĘDNIAJĄCY STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO W 

ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM KORONAWIRUSA 
 

Rodzice/ prawni opiekunowie oświadczają, że: 

1. Dzieci są zdrowe w dniu wyjazdu, nie mają infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących 
chorobę zakaźną 

2. Dzieci nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą 
podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku 

3. Dzieci są przygotowane do stosowania dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz 
przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny. 

 Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku: 

1. Zobowiązują się do podpisania i dostarczenia na miejsce zbiórki wypełnionych oświadczeń 
przesłanych przez organizatora wypoczynku pocztą elektroniczną. Niedostarczenie 
przedmiotowych dokumentów na miejsce zbiórki przed wyjazdem będzie skutkowało 
brakiem możliwości uczestnictwa dziecka w wypoczynku. 

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

3. Zobowiązują się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku 
wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, 
katar, duszności). 

4. 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. 

5. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, 
rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek dostarczenia opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do udziału w wypoczynku. 

6. Zaopatrzą uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na 
wypoczynku – maseczki będą używane w sytuacjach określonych przez wychowawców i 
instruktorów zgodnie z obowiązującymi na dzień trwania obozu przepisami 

Zasady bezpieczeństwa i higieny w miejscu wypoczynku: 

Warunki zakwaterowania: 

1. Wypoczynek będzie organizowany w obiekcie spełniającym warunki bezpieczeństwa (opinia 
straży pożarnej, dopuszczenie obiektu do użyteczności publicznej). 

2. Organizator zapewni odpowiednią liczbę miejsc noclegowych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i zaleceniami.  

3. W obiekcie zostaną wyodrębnione izolatki dla osób z objawami wskazującymi na wystąpienie 
choroby, w tym w szczególności choroby zakaźnej. 
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4. Zajęcia będą prowadzone z uwzględnieniem zasad dystansu społecznego. 

5. Będzie wprowadzone oznakowanie pozwalające na określenie maksymalnej ilości osób jaka może 

przebywać w danej przestrzeni zamkniętej. 

6. Z pomieszczeń do prowadzenia zajęć będą usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można 
skutecznie uprać lub dezynfekować. 

7. Zostanie wydzielony pracownik, którego jedynym zadaniem będzie odkażanie miejsc szczególnie 
wrażliwych takich jak klamki, poręcze, blaty itp.  

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

9. Zakwaterowanie uczestników w obiekcie będzie odbywać się na zasadzie wymiany turnusu – 
dzieci nie będą miały ze sobą kontaktu w momencie wymiany. 

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

11.  Organizator wypoczynku zapewni środki higieniczne w ilości wystarczającej dla personelu oraz 
uczestników wypoczynku.  

12.  Wychowawcy będą zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej.  

13.  Pracownicy Ośrodka Wypoczynkowego w czasie pracy będą ubrani w środki ochrony 
indywidualnej takie jak fartuchy, rękawiczki i maseczki lub przyłbice 

14. Będą dokonywane codzienne kontrole stanu zdrowia wszystkich pracowników. Ośrodka 
Wypoczynkowego polegająca na wywiadzie i mierzeniu temperatury ciała termometrem 
bezdotykowym 

15. Zostanie zapewniona opieka medyczna – zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
ambulatorium wyposażone w apteczkę z podstawowymi lekami pierwszej pomocy i materiałami 
opatrunkowymi 

16.  Przed rozpoczęciem wypoczynku będzie zorganizowane szkolenie kadry wypoczynku z zakresu 
zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie COVID19 oraz w zakresie obowiązujących 
procedur. 

17. W obiekcie będą przygotowane stanowiska do odkażania rąk przy każdym wejściu do budynku 

oraz we wszelkich tzw. częściach wspólnych. Dozowniki będą regularnie napełniane. 

18.  Będzie zapewniona stała dostępność mydła, płynu dezynfekcyjnego oraz ciepłej wody do 

użytkowania na ogólnodostępnym terenie obiektu.  

19.  W ogólnodostępnych pomieszczeniach sanitarnych będą wywieszone informacje (plakaty) o 

sposobie prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk.  

20.  Wychowawcy, instruktorzy i kierownicy zostaną zaopatrzeni w środki  do odkażania rąk oraz 
sprzętu sportowego i programowego 

21.  Zostanie wydzielony pracownik, którego zadaniem będzie odkażanie sprzętu sportowego i 
programowego 

22.  Będą dokonywane codzienne kontrole stanu zdrowia wszystkich wychowawców i instruktorów 
przez kierownika, polegające na wywiadzie i mierzeniu temperatury ciała termometrem 
bezdotykowym 2 razy dziennie (rano i wieczorem). 

Wyżywienie: 

1. Jadalnia będzie dostosowana do wytycznych poprzez wyliczenie całkowitej pojemności sali 
konsumpcyjnej gdzie założono, że na 1 osobę przypada 4 m2 powierzchni.  
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2. Będą wydzielone kelnerki, które będą się zajmowały wyłącznie odkażaniem wszelkich 
powierzchni, które mogą być szczególnie narażone, takich jak powierzchnie stołów, oparcia, 
siedziska krzeseł oraz wszelkie klamki i uchwyty 

3. Produkty będą przechowywane w sposób bezpieczny, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny żywienia.  

Transport uczestników: 

1. Dojazd na miejsce wypoczynku będzie odbywać się w formie dojazdu własnego lub transportem 
zorganizowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Postój w trakcie transportu będzie zapewniony w miejscach gwarantujących ograniczony do 
minimum kontakt z osobami trzecimi. 

3. Zbiórka przed wyjazdem będzie zorganizowana w miejscu zapewniającym przestrzeń dla 
zachowania dystansu społecznego. Rodzice odprowadzający dzieci nie będą mogli wchodzić do 
autokaru. 

4. Przed wejściem do autokaru dzieci będą miały mierzona temperaturę ciała termometrem 
bezdotykowym oraz dezynfekowane ręce. 

5. Przed wejściem do autokaru nie będzie możliwości wpłaty kieszonkowego wychowawcom. 
Kieszonkowe należy zapakować do koperty (rozmienione banknoty) i spakować w bezpieczne 
miejsce. Po przyjeździe na miejsce i przydzieleniu wychowawców dzieci same przekażą 
kieszonkowe swojemu wychowawcy. 

Założenia organizacyjne wypoczynku dzieci i młodzieży 

1. Grupy uczestników wypoczynku będą ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Będą dokonywane codzienne kontrole stanu zdrowia wszystkich dzieci polegające na mierzeniu 

temperatury ciała termometrem bezdotykowym 2 razy dziennie (rano i wieczorem)  

3. Podczas zajęć sportowych, nie będzie obowiązku zakrywania ust i nosa 

4. Odwiedziny uczestników przez osoby z zewnątrz (rodziców, dziadków) będą ograniczone 

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

6. Zostanie zapewniony szybki kontaktu z lekarzem w sytuacji wystąpienia objawów chorobowych, 
który zdecyduje o możliwości pozostania dziecka w miejscu wypoczynku lub konieczności 
niezwłocznego odebrania go przez rodziców lub prawnych opiekunów. 

7. W obiekcie będzie ograniczone 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). 

8. Przebywanie na basenach i kąpieliskach ogólnie dostępnych będzie zapewnione w sposób 
ograniczający bezpośredni kontakt z osobami trzecimi zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Higiena: 

1. Od kadry i uczestników będzie wymagane regularne mycie rąk wodą z mydłem oraz dezynfekcja. 

2. Codzienne prace porządkowe będą połączone dodatkową dezynfekcją powierzchni dotykowych – 
poręczy, klamek, blatów, włączników. 
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3. Toalety będą dezynfekowane na bieżąco. 

4. Zasady dezynfekcji będą prowadzone ze ścisłym przestrzeganiem zaleceń producenta środka do 
dezynfekcji. 

Kadra wypoczynku dzieci i młodzieży: 

1. Kadra dydaktyczna wyjeżdżająca na obóz poświadcza w pisemnym oświadczeniu, że w dniu 
wyjazdu jest zdrowa, bez objawów infekcji lub innej choroby, w tym w szczególności zakaźnej, nie 
miała kontaktu z osobami przebywającymi na kwarantannie oraz z osobami podejrzanymi o 
zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem turnusu. 

2. Organizator zapozna kadrę wypoczynku z procedurą postępowania na wypadek podejrzenia 
zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 zgodnie z zaleceniami Głównego 
Inspektora Sanitarnego. W przypadku sytuacji budzących wątpliwości zwróci się do właściwej 
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

3. Organizator zakwateruje kadrę w obiektach spełniających warunki bezpieczeństwa (opinia straży 
pożarnej, dopuszczenie obiektu do użyteczności publicznej). Umieści w łatwo dostępnym miejscu 
numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych oraz przygotuje 
ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami uczestników wypoczynku. 

4. Organizator ustali szybkie sposoby komunikacji kierownika wypoczynku z rodzicem i 
organizatorem wypoczynku, np. w przypadku sytuacji podejrzenia zakażenia lub wystąpienia 
jakichkolwiek komplikacji podczas pobytu na wypoczynku. 

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

1. 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, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się 
stanu zdrowia zadzwoni pod nr 999 lub 112 i poinformuje o możliwości zakażenia koronawirusem. 

2. Osoba, u której wystąpiły niepokojące objawy sugerujące zakażenie koronawirusem będzie 
umieszczona w wyodrębnionej izolatce. Jednocześnie zostanie przeprowadzone dodatkowe 
sprzątanie, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych 
(klamki, poręcze, uchwyty). 

3. Zostaną uwzględnione zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie 
dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.  

4. Kadra wypoczynku, sprawująca opiekę nad uczestnikami wypoczynku, zostanie poinstruowana 
przez organizatora o procedurze postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia 
koronawirusem na wypoczynku, w tym o konieczności powiadomienia stacji sanitarno-
epidemiologicznej.  

5. Kadra wypoczynku, sprawująca opiekę nad uczestnikami wypoczynku, będzie zobowiązana 
powiadomić kierownika wypoczynku oraz rodzica/opiekuna prawnego dziecka o każdym 
niepokojącym symptomie zaobserwowanym u uczestnika wypoczynku. 

6. Organizator zobowiązuje się do bieżącego śledzenia informacji Głównego Inspektora Sanitarnego 
i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub 
https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie. 
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Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby  
z zewnątrz zakażenia koronawirusem 

1. Ustalenie listy osób obecnych w tym samym czasie co osoba z zewnątrz i zalecenie stosowania 
się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 
gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/odnoszących się do osób, które miały kontakt z 
zakażonym. 

2. Dokładne zdezynfekowanie przestrzeni, w której przebywała zakażona osoba z zewnątrz (ze 
wskazaniem, że nie mamy pewności, czy w momencie świadczenia usługi dana osoba była już 
zakażona), oraz zdezynfekowanie rzeczy, które były wykorzystywane w trakcie wizyty. 
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