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1. Podstawowym warunkiem uczestnictwa dziecka w obozie jest:  
a) akceptacja wymogów zawartych w załączniku „oświadczenia” oraz pisemne poświadczenie ich 
spełnienia, 
b) wcześniejsze poinformowanie organizatora wypoczynku o wszelkich chorobach przewlekłych 
uczestnika oraz dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w 
wypoczynku, 
c) zaopatrzenie uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust oraz rękawiczki jednorazowe 
do użycia podczas pobytu na wypoczynku, 
 

2. Organizator wypoczynku: 
a) zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia uczestnikom i ich prawnym opiekunom 
szczegółowego regulaminu pobytu z zasadami higieny podczas wypoczynku, 
b) organizator zapewnia przeszkolenie kadry wypoczynku w zakresie obowiązujących procedur i z 
zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie COVID19, 
c) organizator zapewnia stałą dostępność płynu dezynfekcyjnego oraz ciepłej wody do użytkowania na 
terenie obiektu, 
d) organizator zapewnia stały dostęp do pielęgniarki (umowa z ośrodkiem, pielęgniarka wzywana na 
telefon) 
e) organizator zapewnia dostęp do termometru bezdotykowego oraz regularny pomiar temperatury 
uczestnikom i kadrze wypoczynku 
f)zapewnia szybki kontakt z lekarzem w sytuacji wystąpienia objawów chorobowych, który zdecyduje o 
możliwości pozostania dziecka w miejscu wypoczynku lub konieczności niezwłocznego odebrania go 
przez rodziców/prawnych opiekunów 
 

3. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny w miejscu wypoczynku: 
a) wypoczynek jest zorganizowany w obiekcie spełniającym warunki bezpieczeństwa(m.in. opinia PPOŻ, 
dopuszczenie obiektu do użyteczności publicznej), 
b) obiekt, w którym jest organizowany wypoczynek, przeznaczony jest głównie dla wypoczynku dzieci i 
młodzieży, 
c) organizator zapewnia odpowiednią ilość miejsc noclegowych, przy założeniu, że w jednym pokoju są 
uczestnicy tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia w trakcie wypoczynku, przy czym liczba osób 
zakwaterowanych w jednym pokoju nie może przekraczać 4 osób przy zachowaniu 4m powierzchni 
noclegowej na 1 osobę 
d) obiekt dysponuje pomieszczeniem dla izolacji osób z objawami wskazującymi na wystąpienie 
choroby, w tym szczególności choroby zakaźnej, 
e) liczba uczestników przebywających na obiekcie jest dostosowana do wytycznych GIS, MZ i MEN i 
zapewnia dystans społeczny podczas pobytu oraz prowadzenia zajęć, 
f) pomiędzy turnusami obiekt jest poddany dodatkowej dezynfekcji oraz wyeliminowany jest kontakt 
pomiędzy uczestnikami zmieniających się turnusów, 
g)uczestnik wypoczynku musi posiadać środki higieniczne w ilości wystarczającej na cały pobyt (mydło 
w płynie, ręczniki, maseczki, rękawiczki jednorazowe, płyn do dezynfekcji) 
h)organizator zapewnia możliwość natychmiastowej interwencji pielęgniarki w sytuacjach tego 
wymagających, 
i)uczestnicy i kadra wypoczynku będą mieli nieograniczony dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce 
wodą i mydłem, 
j) na obozie wymagane będzie regularne oraz dokładne mycie rąk wodą i mydłem oraz dezynfekowanie 
ich środkiem do dezynfekcji 
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k) dozowniki z płynem odkażającym będą umieszczone w widocznym miejscu oraz regularnie 
napełniane, 
l)jeżeli kierownik wypoczynku otrzyma zalecenie od inspektora sanitarnego, zostanie wyznaczona 
osoba do pomiaru temperatury uczestnikom oraz kadrze wypoczynku 
m) organizacja posiłków będzie dostosowana do zaleceń inspektora sanitarnego; po każdej grupie 
stołówka będzie poddana dezynfekcji 
n) sprzęt sportowy będzie regularnie czyszczony z użyciem środka dezynfekującego, 
 

4. Inne: 
a) rodzice odprowadzający dzieci na miejsce zbiórki nie powinni wchodzić do autokaru 
b) zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN należy ograniczyć odwiedziny przez osoby z zewnątrz (rodziców, 
dziadków) 
 

5. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia korona wirusem u uczestnika wypoczynku: 
a) kierownik wypoczynku lub wskazana przez niego osoba w przypadku wystąpienia u uczestnika 
wypoczynku 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 pogorszenia się stanu zdrowia zadzwoni pod nr 999 
lub 112 i poinformuje o możliwości zakażenia koronawirusem, 
b) kierownik wypoczynku ustali miejsce, w którym ma przebywać osoba, u której wystąpiły niepokojące 
objawy sugerujące zakażenie koronawirusem oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania, zgodnie z 
procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych(klamki, poręcze, uchwyty), 
c)bezwzględnie należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 
zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem. 
   

Zapoznałem się z regulaminem obozu 
uwzględniającym stan zagrożenia epidemicznego 

 
……………………………… ………………………………………………………………….. 

                      data                       podpis rodzica i uczestnika .            

 


