DODATKOWY REGULAMINU OBOZU COVID -19
Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na wypoczynku
1. W obozie biorą udział tylko dzieci zdrowe, zgodnie z pisemnym oświadczeniem rodziców
nie mające objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną.
2. Rodzice pisemnie oświadczają, że w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem obozu,
dzieci nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą
podejrzaną o zakażenie.
3. Dzieci są przygotowane przez rodziców do stosowania się do wytycznych o ogólnych
zasadach higieny i dystansu społecznego.
4. Jeżeli uczestnik choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić go na cięższy przebieg
choroby, rodzic/opiekun prawny ma obowiązek poinformowania o tym organizatora oraz
zaznaczenia tej informacji w karcie kwalifikacyjnej uczestnika, a w przypadku, gdy przyjmuje
na stałe leki opiekun musi dostarczyć zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do
udziału w obozie.
5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wytycznych sanitarnych.
6. Dzieci powinny być wyposażone w maseczki/ osłonę na twarz.
7. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązują się do niezwłocznego- do 12 godzin- odbioru
dziecka z wypoczynku w przypadku pojawiania się niepokojących objawów choroby.
8. Rodzic odprowadzający dzieci na zbiórkę musi być zdrowy, bez objawów choroby zakaźnej,
a w ostatnich 14 dniach nie zamieszkiwał z osobą na kwarantannie.
9. Rodzic dostarcza razem ze wszystkimi dokumentami obozowymi podpisane oświadczenie
COVID 19 i podpisany regulamin.
10. Nie ma możliwości odwiedzin dzieci w trakcie obozu, jak również czasowego odbioru i
powrotu dziecka na obóz.

Regulamin przekazania dziecka
1. Każdy uczestnik przy odbiorze będzie miał sprawdzaną temperaturę ciała.
2. Rodzice nie będą mieli możliwości wejścia na teren ośrodka. Rejestracja odbędzie się w
specjalnie przygotowanych warunkach sanitarnych.
3. W przypadku zachorowania dziecka konieczny jest odbiór dziecka, najpóźniej do 12 godzin
od momentu poinformowania rodzica.
Transport uczestników
1. Rodzice odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do autokaru.
2. Tylko jeden rodzin/opiekun może odprowadzić dziecko do autokaru.
3. W czasie podróży wymagane jest posiadanie maseczki.
Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu wypoczynku
Zakwaterowanie
1. Obiekty, z których korzystamy zawierają strefę zapewniającą ograniczenie kontaktu
z osobami niebędącymi uczestnikami wypoczynku.
2. Zakwaterowanie w namiotach zgodnie z wytycznymi GIS .
3. Obiekt będzie podczas turnusów i pomiędzy turnusami poddawany dodatkowej dezynfekcji
powierzchni dotykowej.
4. Na obiekcie będą dostępne środki dezynfekujące.
Higiena na obozie

Podczas obozu uczestnika obowiązuje:
- Regularne mycie rąk wodą z mydłem po zajęciach, przed posiłkami, po korzystaniu ze
wspólnych przedmiotów.
- Dezynfekcja rąk za każdym razem przy wejściu do pomieszczeń wspólnych.
-Zgłaszanie informacji do wychowawcy o złym samopoczuciu własnym lub innych
uczestników.

Kadra na obozie
Wszystkie osoby zapewniające realizację programu obozu muszą być zdrowe, bez objawów
infekcji lub innej choroby, w tym w szczególności zakaźnej a w okresie ostatnich 14 dni przed
rozpoczęciem obozu nie zamieszkiwały z osobą przebywającej na kwarantannie lub izolacji w
warunkach domowych.. Poświadczają to oświadczeniem w dniu wyjazdu na obóz.
Zajęcia dydaktyczne będą odbywały się w grupach wychowawczych.
Przed rozpoczęciem obozu kadra przejdzie szkolenie z zakresu:
- przepisów sanitarnych COVID-19,
- edukacji zdrowotnej,
- nowych regulaminów sanitarnych i obozowych.
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Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

