Regulamin dotyczący zasad bezpieczeństwa w sprawie COVID-19 obowiązujący
ZIMOWISKO Z ORKĄ 2021
1. Rodzice/opiekunowie prawni poświadczają w pisemnym oświadczeniu, że u dziecka
nie występuje infekcja i objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną oraz nie
zamieszkiwały
z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą
podejrzaną o zakażenie
w okresie 14 dni przed rozpoczęciem półkolonii.
Oświadczenie rodzic/opiekun prawny składa Kierownikowi wypoczynku pierwszego dnia
półkolonii.
2. Osoby odprowadzające i odbierające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają
objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na
kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem
wypoczynku.
3. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do poinformowania organizatora
o występowaniu choroby przewlekłej u dziecka, która może narazić je na cięższy przebieg
zakażenia. Wszelkie tego typu informacje zawarte muszą być w karcie kwalifikacyjnej.
4. Organizator zapewnia miejsce izolacji dla uczestnika, u którego wystąpią niepokojące
objawy choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności). Kierownik
wypoczynku jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania rodzica/opiekuna
prawnego o zaistniałym fakcie.
5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do niezwłocznego odbioru dziecka
z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby
(podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności)
6. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do zaopatrzenia dziecka w indywidualne osłony
nosa
i ust do użycia podczas pobytu na półkolonii.
7. Organizator wypoczynku zapewnia środki higieniczne w ilości wystarczającej dla personelu
oraz uczestników wypoczynku.
8. Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na pomiar temperatury uczestnikowi wypoczynku
przez wychowawcę lub inną osobę realizującą program półkolonii (instruktor, przewodnik).
9. Organizator zapewnienia uczestnikom wypoczynku miejsca, w których mogą myć ręce wodą
z mydłem.
10. Organizator zobligowany jest do umieszczenia w widocznym miejscu dozowników z płynem
do dezynfekcji oraz ich regularnego uzupełniania.
11. Organizator zapewnia sprzęt i środki niezbędne do zachowania czystości i stale monitoruje
prace porządkowe na terenie miejsca wypoczynku.
12. Organizator wywiesza w pomieszczeniach sanitarnych informacje o sposobie prawidłowego
mycia i dezynfekcji rąk.
13. Uczestnicy wypoczynku zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem oraz
stosowania środków do dezynfekcji.
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