REGULAMIN DODATKOWY ZWIĄZANY Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ
(WIRUSEM COVID-19) I WYTYCZNYMI GIS, MZ i MEN
1. Uczestnik obozu zobowiązuje się do zachowania dystansu społecznego zgodnie z
informacjami przekazywanymi przez wychowawców oraz kierownika obozu.
2. Uczestnik obozu przestrzega zasad higieny i dostosowuje się do zaleceń
wychowawców oraz kierownika obozu.
3. Uczestnik obozu jest zobowiązany do regularnego mycia oraz dezynfekowania rąk (w
szczególności przed i po posiłkach oraz po każdym wyjściu i powrocie do ośrodka).
4. Uczestnik obozu jest zobowiązany nosić w indywidualne osłony nosa i ust, gdy jest to
nakazane.
5. W razie stanu zagrożenia epidemicznego uczestnik obozu stosuje się wytycznych
inspektora sanitarnego i MZ (wychowawcy i kierownik obozu będą informowali o
ewentualnych zmianach związanych z środkami ostrożności).
6. Rodzic/opiekun prawny składa oświadczenie o tym, że dziecko nie wykazuje
objawów chorobowych oraz że w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem obozu
nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach
domowych.
7. Uczestnik obozu będzie miał mierzoną temperaturę przed wejściem do autokaru,
osoba z temperaturą powyżej 37,5 nie będzie mogła uczestniczyć w obozie.
Zasady higieny i dystansu społecznego:
8. Zarówno uczestnicy jak i kadra ma obowiązek mycia rąk mydłem i dezynfekcji
płynem – przed wyjściem z pokoju, po powrocie do pokoju, przed i po zajęciach,
przed i po posiłku, przed i po skorzystaniu z toalety.
9. Podczas przemieszczania się po ośrodku należy zachować dystans w kontakcie z
osobami trzecimi (ok. 2 m).
10. Należy unikać bliskiego kontaktu np. nie rekomendowane jest powitanie poprzez
uścisk dłoni.
11. Zarówno uczestnicy jak i kadra będą mieć mierzoną temperaturę i przeprowadzany
wywiad na temat samopoczucia.
12. Termometr podlega dezynfekcji po każdym pomiarze temperatury kolejnej grupy.
Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia
(Wobec osoby, u której ujawniono objawy choroby: gorączka powyżej 37,5 stopni, kaszel,
duszności, problemy z oddychaniem, bóle mięśniowe) należy zastosować następujące
działania:
13. Odizolować uczestnika mającego objawy zakażenia Covid-19 od reszty obozu.
14. Zapewnić minimum 2 metry odległości od innych osób.
15. Natychmiast poinformować jego rodziców/opiekunów prawnych w celu pilnego
odebrania dziecka z obozu.
16. W sytuacji, w której wystąpiły objawy podejrzenia zakażenia u dziecka,
Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek odebrać dziecko z obozu w ciągu 12 godzin od
zgłoszenia.

17. Niezwłocznie powiadomić stację epidemiczno-sanitarną i postępować zgodnie z
uzyskanymi zaleceniami.
18. Przekazać choremu maseczki i inne środki ochrony w celu ograniczenia aerolizacji
patogenów podczas kaszlu, kichania, rozmowy.
19. Otoczyć opieką chorego, przy czym osoba sprawująca opiekę zostanie wyposażona,
w środki ochrony.
20. Izolatkę zdezynfekować po wyjeździe chorego.

Link do oficjalnego komunikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i
Ministerstwa Zdrowia:
https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-wytyczne-men-gis-i-mz

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem, akceptuję wszystkie jego warunki i zobowiązuję się (moje
dziecko) do jego przestrzegania:

Imię i nazwisko uczestnika obozu: ....................................................................................................
Podpis uczestnika obozu: …...............................................................................................................
Podpis rodzica/opiekuna prawnego: ................................................................................................
Data: …..............................................................................................................................................

