
 Wytyczne dla przeciwdziałania Covid19  

wynikające z aktualnych wytycznych GIS, MZ i MEiN  

 dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży 

 

I. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników podczas pobytu  

 Uczestnik w dniu wyjazdu musi być zdrowy i nie mieć objawów choroby – oświadczenie należy przynieść 

w dniu wyjazdu; 

 nie może zamieszkiwać/mieć kontaktu z osobą przebywającą na kwarantannie w okresie  

14 dni przed wyjazdem;  

 Rodzic odprowadzający na zbiórkę również musi być zdrowy; 

 jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, 

Rodzic/Opiekun ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału  

w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. W przypadku występowania 

 u Uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do udziału w wypoczynku;  

 Rodzic zobowiązuje się w przypadku niepokojących objawów chorobowych odebrać dziecko  

z zimowiska w ciągu 12 godzin;  

 Rodzice nie mogą odwiedzać dzieci;  

 pokoje z zachowaniem 3,5 m2 na osobę; 

 dysponujemy izolatkami w przypadku choroby; 

 przed wejściem do stołówki, świetlic, toalet i w obozach umieszczone są dozowniki z płynem 

odkażającym;  

 wypoczynek został zgłoszony do kuratorium;  

 kadra zostanie przed rozpoczęciem turnusów przeszkolona w zakresie procedur sanitarno-

epidemiologicznych; 

 prosimy o niewysyłanie paczek dla dzieci. 

 

II. Transport uczestników  
 

 zbiórka wyjazdowa jest zorganizowana w miejscu zapewniającym przestrzeń dla zachowania dystansu 

społecznego; 

 prosimy, aby w miarę możliwości tylko jedna osoba odprowadzała dziecko do autokaru; 

 Rodzice odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do autokaru; 

 przed wejściem do autokaru będziemy mierzyć Uczestnikom temperaturę; 

 wymagane jest dostarczenie oświadczenia o stanie zdrowia – załącznik; 

 w czasie podróży wymagane jest posiadanie maseczki i zakładanie jej na czas postojów (postoje 

ograniczymy do minimum).  

 

 

III. Realizacja programu  
 

Program i atrakcje realizowane  podczas naszych  zimowisk nie ulegną zmianie i będą zgodnie  

z nakazami i zakazami, wynikającymi z obowiązujących przepisów Rady Ministrów w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

 

 

 zajęcia odbywać się będą w grupach wiekowych 15-20 osobowych;  



 zajęcia tematyczne będą prowadzone w tych samych grupach zajęciowych;  

 w przypadku gier zespołowych z rywalizacją drużynową (np. mecz piłki nożnej) część zajęć będzie 

prowadzona dla dwóch grup zajęciowych równocześnie; 

 

 
IV. Postępowanie w razie podejrzenia zakażenia koronawirusem u uczestnika, 

kadry lub obsługi ośrodka 

 w przypadku wystąpienia u uczestnika, kadry lub pracownika Ośrodka niepokojących objawów 

sugerujących zakażenie koronawirusem (wysoka temperatura, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, 

trudności w oddychaniu), niezwłocznie odizolujemy taką osobę w oddzielnym pomieszczeniu oraz 

skontaktujemy się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną; 

 Rodzice/Opiekunowie informowani będą o konieczności niezwłocznego odbioru Uczestnika 

w przypadku niepokojących objawów choroby; 

 w przypadku zachorowania kadry/pracowników Ośrodka nie będą oni dopuszczeni do pracy, zostaną 

izolowani, a następnie opuszczą teren Ośrodka;  

 zostanie ustalony obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba, u której wystąpiły niepokojące 

objawy sugerujące zakażenie koronawirusem, oraz zostanie przeprowadzone dodatkowe sprzątanie  

i dezynfekcja powierzchni; 

 zastosowane zostaną zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie 

dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem. Stosowane będą wytyczne 

Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz 

https://gis.gov.pl/ odnoszące się do osób, które miały kontakt z zakażonym.  

 

 

 

 

Jeżeli mają Państwo pytania, prosimy o kontakt 

506 469 563  

Zapisy Akcja Letnia i Zimowa 
 

 

 

 

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-gis-mz-i-men  
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