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REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
W WARUNKACH STANU EPIDEMICZNEGO
Celem niniejszego regulaminu jest wprowadzenie zabezpieczeń zmniejszających ryzyko zakażenia
dzieci i młodzieży oraz kadry w wychowawczej podczas pobytu na wypoczynku w warunkach stanu
epidemicznego.
Uczestnik wypoczynku:
1. W dniu wyjazdu musi być zdrowy, nie mogą u niego występować objawy chorobowe sugerujące
chorobę zakaźną.
2. W okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku nie zamieszkiwał z osobą
przebywającą na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie.
3. Musi być przygotowany do stosowania wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z
zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzegania wzmożonych zasad
higieny.
4. Musi posiadać indywidualne osłony nosa i ust do użycia w trakcie transportu oraz w
wyznaczonych momentach realizacji programu stosować je na polecenie kadry wychowawczej.
5. Musi stosować się do poleceń kadry wychowawczej, w tym zasad higieny i utrzymania dystansu
społecznego.
Rodzice/opiekunowie prawni uczestników wypoczynku:
1. W karcie kwalifikacyjnej udostępniają organizatorowi wypoczynku i kierownikowi wypoczynku
numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację.
2. Zobowiązują się do niezwłocznego (do 12 godzin) odbioru uczestnika z wypoczynku w przypadku
wystąpienia u niego niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar,
duszności).
3. Oświadczają, że osoby odprowadzające dzieci na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają
objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywa jącą na kwarantannie
lub izolacji w warunkach dom owych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku. Zaleca
się odprowadzanie uczestnika wypoczynku przez jedną osobę.
4. Przyjmują do wiadomości, że jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na
cięższy przebieg zakażenia, to rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora
o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku oraz zamieścić tę informację w karcie
kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. To samo dotyczy pełnoletniego uczestnika wypoczynku.
W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne je st dostarczenie opinii
lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.
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5. Oświadczają, że należycie zaopatrzyli uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust
(zapas maseczek) oraz osobiste środki do bieżącej dezynfekcji rąk (mydło, osobisty środek
dezynfekujący).
6. Wyrażają
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bezdotykowym, w tym przed wejściem do autokaru. Temperatura powyżej 37,6 C uniemożliwia
przyjęcie dziecka na wypoczynek.
7. Przygotowują uczestnika wypoczynku do przestrzegania podstawowych zasad bezpiecznego
zachowania w czasie występowania zakażeń, takich jak: niepodawanie dłoni, niekorzystanie z
rzeczy osobistych innych osób (np. telefonów), unikanie dotykania twarzy, zasłanianie nosa i ust
podczas kaszlu i kichania itp. Jednocześnie, podejmując decyzję związaną z wypoczynkiem
dziecka muszą być świadomi tego, że mimo zastosowania procedur i środków ochronnych, może
dojść do zakażenia dziecka wirusem SARSCoV-2 lub innym drobnoustrojem przenoszonym drogą
kropelkową.
8. Prośbę o umieszczenie uczestnika wypoczynku w jednej grupie wychowawczej i/lub

jednym pokoju z innym, wskazanym uczestnikiem wypoczynku mogą przekazać
organizatorowi najpóźniej do 5 dni przed wyjazdem lub - jeśli rezerwacja jest robiona
poniżej 5 dni przed wyjazdem - najpóźniej w dniu dokonywania rezerwacji. W
przeciwnym razie prośba nie będzie mogła być zrealizowana.
Obowiązują poniższe zasady higieny i dystansu społecznego w celu
zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu wypoczynku.
1. Osoby odprowadzające dziecko na miejsce zbiórki nie mogą wchodzić do autokaru, w przypadku
dojazdu własnego dziecko odbierane jest przez kadrę wychowawczą przed wejściem na teren
ośrodka.
2. Podczas trwania wypoczynku obowiązuje zakaz odwiedzin uczestników przez osoby z zewnątrz.
3. Uczestnicy wypoczynku zobowiązują się do częstego mycia rąk wodą i mydłem (lub środkiem
dezynfekującym) zgodnie z zamieszczonymi instrukcjami. Obowiązkowo: przed każdym wejściem
na stołówkę, bezpośrednio po wejściu do budynku mieszkalnego oraz na obiekty sportowe.
4. Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego (minimum 2 metry) w stosunku do uczestników
innych grup wychowawczych podczas zajęć i posiłków, a także we wspólnych pionach
sanitarnych.
5. Na posiłek uczestnicy udają się całą grupą wychowawczą i mogą opuścić miejsce posiłku również
całą grupą wychowawczą. Podczas posiłku obowiązują zasady dystansu społecznego. Posiłek
należy spożywać wyłącznie w wyznaczonym miejscu.
6. W przypadku złego samopoczucia należy natychmiast zgłosić ten fakt do wychowawcy lub
kierownikowi wypoczynku.
7. Uczestnicy wypoczynku stosują się do wszelkich innych wytycznych i poleceń przekazanych
przez wychowawcę lub kierownika wypoczynku.

