REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA KOLONII
CENTRUM EDUKACJI I KIDS CODE FUN
ZE WZGLĘDU NA STAN ZAGROŻENIA
EPIDEMICZNEGO COVID-19
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Celem regulaminu jest zminimalizowanie ryzyka zakażenia uczestników oraz kadry
koronawirusem podczas wypoczynku w związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19.
Regulamin zawiera reguły postępowania podczas wypoczynku w zakresie reżimu
sanitarnego. Określa działania informacyjne, edukacyjne, zapobiegawcze i wykonawcze.
Jednak pomimo podjętych środków ostrożności podczas wypoczynku może dojść
do zakażenia SARS-CoV-2 i zachorowania COVID-19. Uczestnicy, kadra i rodzice przyjmują
niniejszą ewentualność do wiadomości.
Warunkiem uczestnictwa dzieci w kolonii jest zaakceptowanie przez rodziców/ opiekunów
niniejszego regulaminu, zapoznanie z nim dzieci oraz jego stosowanie przez
rodziców/opiekunów i uczestników.
Bieżące działania mogą być dostosowywane (złagodzenie lub zaostrzenie) do etapu
zaawansowania stanu epidemicznego w kraju i na bieżąco aktualizowane w stosunku
do obowiązującego prawa i informacji dostępnych na stronach https://gis.gov.pl lub
https://www.gov.pl/web/koronawirus/.
Regulamin opracowano zgodnie i na podstawie wytycznych GIS, MZ i MEN dla
organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży z dn. 29 maja 2020 roku
(https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-wytyczne-men-gis-i-mz).
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1. W wypoczynku mogą uczestniczyć tylko dzieci zdrowe (brak wiedzy o infekcji oraz brak
objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną) w dniu wyjazdu – na podstawie
oświadczenia rodziców.
2. W wypoczynku mogą uczestniczyć tylko dzieci, które w okresie 14 dni przed
rozpoczęciem wypoczynku nie zamieszkiwały z osobą przebywająca na kwarantannie lub
izolacji w warunkach domowych i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie –
na podstawie oświadczenia rodziców.
3. W przypadku występowania u dziecka chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie
opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku. Jeżeli
dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg
zakażenia, rodzic ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie
zgłaszania udziału.
4. W skład kadry wypoczynku mogą wejść tylko osoby zdrowe (brak wiedzy o infekcji oraz
brak objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną) w dniu wyjazdu – na
podstawie oświadczenia.
5. W skład kadry wypoczynku mogą wejść tylko osoby, które w okresie 14 dni przed
rozpoczęciem wypoczynku nie zamieszkiwały z osobą przebywająca na kwarantannie lub
izolacji w warunkach domowych i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie –
na podstawie oświadczenia.
6. W przypadku występowania u osoby wchodzącej w skład kadry chorób przewlekłych
konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
pracy podczas wypoczynku.
7. Rodzice, przed rozpoczęciem wypoczynku, zapoznają dzieci z zasadami dystansu
społecznego i reżimu sanitarnego aktualnymi ze względu na etap zaawansowania stanu
epidemicznego
w
dniu
wyjazdu
i
przygotowują
do
ich
stosowania
(https://www.gov.pl/web/koronawirus).
8. Dzieci powinny być samodzielne w stopniu umożliwiającym zrozumienie i stosowanie się
do poleceń wychowawców związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz
wzmożonymi zasadami higieny.
9. Niezbędny ekwipunek, który uczestnik zabiera ze sobą, zawiera między innymi mydło,
ręczniki, indywidualne osłony ust i nosa w ilości wystarczającej na czas wypoczynku.
10.Rodzice zapewniają szybki kontakt telefoniczny ze sobą pod numerami telefonów
podanymi organizatorowi w zgłoszeniu. Jednocześnie kontakt rodziców z kierownikiem
wypoczynku jest możliwy w każdym czasie, a z wychowawcami i dziećmi o ile
okoliczności prowadzonych zajęć na to pozwalają. Organizator poda do wiadomości
rodziców numery telefonów do kadry wypoczynku.
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11.Rodzice zobowiązują się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka
z wypoczynku we wszystkich sytuacjach powodujących konieczność natychmiastowego
zakończenia uczestnictwa dziecka w wypoczynku (w tym ze względów zdrowotnych lub
epidemicznych).
12.Dojazd na miejsce wypoczynku i powrót odbywa się w formie transportu
zorganizowanego (autokar) zgodnie z obowiązującymi powszechnie zasadami lub formie
transportu własnego.
13.Dziecko na zbiórkę przed wyjazdem odprowadza do autokaru i odbiera po powrocie z
autokaru tylko jedna osoba (rodzic lub osoba pisemnie przez niego upoważniona).
Osoba ta jest zdrowa, nie ma objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwała
z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie
14 dni odpowiednio przed rozpoczęciem lub zakończeniem wypoczynku. Osoba ta
stosuje się do aktualnych zaleceń odnośnie dystansu społecznego, zasłaniania ust i
nosa, noszenia rękawiczek jednorazowych. Osoby odprowadzające i odbierające dzieci
nie wchodzą do autokaru.
14.Postoje w trakcie transportu ogranicza się do niezbędnego minimum i organizuje w
sposób zapewniający minimum kontaktu z osobami trzecimi.
15.Zasady o których mowa wyżej stosuje się w przypadku osób odwożących dzieci
transportem własnym na miejsce wypoczynku i z miejsca wypoczynku. Osoby te
obowiązuje zakaz wstępu na teren obiektu – przekazanie i odbiór dziecka następuje
przed bramą wjazdową.
16.Kadra, wkrótce po przyjeździe na miejsce wypoczynku przedstawi uczestnikom aktualne
zasady i ograniczenia w zakresie reżimu sanitarnego obowiązujące podczas wypoczynku
- w tym poinstruuje o sposobie mycia i dezynfekcji rąk oraz używania maseczek ust i
nosa. Przygotuje również i zamieści w widocznym miejscu plakaty informujące o
sposobie mycia i dezynfekcji rąk.
17.Uczestnicy są zakwaterowani w dwupokojowych domkach z zachowaniem
zmniejszonego zagęszczenia przy założeniu, że w jednym domku są zakwaterowani
uczestnicy należący do tej samej grupy wychowawczej.
18.Podczas wypoczynku obowiązuje ograniczenie kontaktu z osobami niebędącymi
uczestnikami lub kadrą tego wypoczynku. W szczególności z innymi osobami
przebywającymi w obiekcie (uczestnicy innych wypoczynków, personel kuchni i stołówki,
obsługa techniczna, etc.) kontakty powinniśmy ograniczyć do niezbędnych czynności
wynikających z faktu wspólnego funkcjonowania w jednym obiekcie. Kontakt z osobami
z zewnątrz powinniśmy zaś ograniczyć do sytuacji absolutnie koniecznych (z
zachowaniem zasad reżimu sanitarnego), a o ile to możliwe zupełnie je wyeliminować.
19.Program wypoczynku realizowany jest w miejscu wypoczynku i jego najbliższej okolicy
w sposób zapewniający ograniczony kontakt z osobami trzecimi i minimalizujący
bezpośredni kontakt między grupami wychowawczymi.
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20.Podczas posiłków w stołówce i zajęć w pomieszczeniach należy zachować dystans
pomiędzy uczestnikami i zajmować miejsca zgodnie z poleceniami kadry. Przestrzegamy
przy tym liczb osób mogących przebywać jednocześnie w danym pomieszczeniu
podanych przez zarządcę obiektu.
21.Podczas wypoczynku, poza sytuacjami wyjątkowymi, nie przewiduje się odwiedzin
dzieci.
22.Podczas wypoczynku nie powinno się wysyłać dzieciom paczek ani listów. Zaleca się
ewentualne ich przekazanie kadrze w dniu wyjazdu.
23.Podczas wypoczynku szczególnie
użytkowanego sprzętu i przyborów.

dbamy

o

własny

porządek

i

czystość

oraz

24.Uczestnicy i kadra wypoczynku mają obowiązek regularnego i dokładnego mycia rąk
ciepłą wodą z mydłem zwłaszcza przed i po korzystaniu z toalet.
25.Uczestnicy i kadra wypoczynku ma obowiązek dezynfekowania rąk we wszystkich
miejscach, gdzie zostały umieszczone dozowniki z płynem dezynfekującym –
w szczególności przed wejściem do pomieszczeń wspólnie użytkowanych z innymi
osobami przebywającymi w obiekcie.
26.W razie potrzeby organizator zapewnia uczestnikom i kadrze środki higieniczne (np.
mydło, płyn dezynfekujący, osłony ust i nosa). Organizator może wprowadzić
odpłatność za wydane osobiste środki higieniczne.
27.Należy się powstrzymywać przed dotykaniem dłońmi twarzy (szczególnie ust, nosa i
oczu) zwłaszcza podczas zajęć.
28.Codziennie wietrzymy i sprzątamy sale.
29.Posiadany sprzęt i przybory do zajęć oraz wspólnie użytkowane przez uczestników i
kadrę wypoczynku powierzchnie dotykowe typu poręcze, klamki, blaty, włączniki
regularnie czyścimy z użyciem detergentu lub środków dezynfekujących.
30.Utrzymanie czystości w miejscach ogólnie dostępnych oraz w węzłach sanitarnych w
domkach uczestników i kadry zapewnia zarządca obiektu.
31.Organizator zastrzega sobie możliwość regularnego pomiaru temperatury uczestnikom i
kadrze wypoczynku. Na co, w przypadku uczestników rodzice wyrażają zgodę
(oświadczenie).
32.O złym samopoczuciu własnym lub innych uczestników obozów uczestnicy informują
wychowawców lub kierownika wypoczynku.
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33.Zauważone przez kadrę wypoczynku niepokojące lub budzące wątpliwości sytuacje
zdrowotne uczestników lub kadry wypoczynku będą konsultowane z pielęgniarką
sprawującą z ramienia ośrodka stałą opiekę medyczną nad wypoczynkiem. Dalsze kroki
(w tym powiadomienie rodziców, decyzja o izolacji osoby, kontakt z lekarzem, decyzja o
konieczności natychmiastowego odbioru dziecka, zawiadomienie służb sanitarnoepidemiologicznych) zostaną podjęte na podstawie wyniku konsultacji.
34.O wszelkich incydentach związanych z zagrożeniem epidemicznym koronawirusem
dotyczących innych osób przebywających stale lub czasowo w obiekcie, o których
wiedzę poweźmie kadra wypoczynku, kierownik wypoczynku powiadamia rodziców
uczestników.
35.Obowiązuje bezwzględne stosowanie się do poleceń Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego i służb sanitarno-epidemiologicznych w zakresie zagrożenia
epidemicznego koronowirusem. W szczególności odnosi się to do polecenia zakończenia
wypoczynku przed zaplanowaną datą. Nie stanowi to rozwiązania wypoczynku z winy
organizatora.

Ja niżej podpisany akceptuję niniejszy regulamin i oświadczam, że zapoznałem moje
dziecko (uczestnika) z jego postanowieniami.

..................................................
miejscowość, data

...............................................................
czytelny podpis rodzica (opiekuna)
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