
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WG WYTYCZNYCH GIS I MEN

• W dniu rozpoczęcia turnusu rodzic zobowiązany jest do przekazania pisemnego oświadczenia o

braku występowania u dziecka infekcji oraz objawów choroby zakaźnej, a także potwierdzenia, iż

w ciągu 14 dni poprzedzających rozpoczęcie turnusu, dziecko nie zamieszkiwało z osobą będącą

w kwarantannie i nie miało kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie.

• Osoby odprowadzające dzieci do obiektu, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz

nie  zamieszkiwały  z  osobą  przebywającą  w  kwarantannie  lub  izolacji  w  ciągu  14  dni

poprzedzających rozpoczęcie turnusu.

• Dzieci  z  objawami  choroby  (kaszel,  podwyższona  temperatura),  nie  będą  przyjmowane  na

półkolonie.

• Jeżeli  kierownik  półkolonii  otrzyma zalecenie od inspektora sanitarnego,  wyznaczy osobę do

pomiaru temperatury wszystkim uczestnikom półkolonii oraz całej kadrze.

• Rodzice mogą przyprowadzać dzieci tylko do przedsionka i nie mogą wchodzić do sal,  gdzie

odbywają się zajęcia.

• Rodzice  przyprowadzający  dzieci  zobowiązani  są  do  zakrycia  ust  i  nosa,  a  także

zdezynfekowania rąk przy wejściu do obiektu.

• Rodzice są zobowiązani do zaopatrzenia dzieci w osłonę ust i nosa.

• Zajęcia będą odbywały się w małych grupach (max. 14 osób)

• Wszystkie pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia będą regularnie wietrzone

• Wszystkie przedmioty, z którymi mają styczność dzieci będą regularnie dezynfekowane.

• Posiłki  i  napoje  wydawane  będą  w  naczyniach  jednorazowego  użytku  i  z  jednorazowymi

sztućcami.

• Organizator  zapewnia środki  higieniczne,  w ilości  wystarczającej  dla personelu i  uczestników

wypoczynku.

• Wszyscy uczestnicy zostaną zapoznani z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk oraz prawidłowym

zdejmowaniem maseczki i  rękawiczek godnie z wytycznymi MZ, GIS, MEN. Każdy uczestnik

półkolonii  zobowiązany  jest  do  regularnego  i  dokładnego  mycia  rąk  wodą  z  mydłem  oraz

dezynfekowania ich środkiem do dezynfekcji.

• Organizator  zobowiązany jest  do  poinstruowania  kadry  w zakresie  sposobu postępowania w

przypadku  wystąpienia  o  uczestnika  objawów  związanych  z  chorobą  zakaźną  (zgodnie  z

wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego).

• W przypadku  wystąpienia  złego  samopoczucia  u  dziecka  podczas  trwania  półkolonii,  rodzic

zobowiązany jest niezwłocznie je odebrać.

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

rodzic  zobowiązany  jest  poinformować  o  tym  organizatora  na etapie  zgłoszenia  udziału  w

półkolonii, w karcie kwalifikacyjnej. Ponadto konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku

przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w półkoloniach.


