REGULAMIN COVID-19 – ROK 2021
Niniejszy regulamin został opracowany w związku zagrożeniem epidemiologicznym COVID
-19 i jest regulaminem dodatkowym do już obowiązującego (Karta Kwalifikacyjna).
Podstawą wprowadzenia niniejszego regulaminu są „Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów
wypoczynku dzieci i młodzieży” opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji
Narodowej (zwane dalej „Wytycznymi GIS”). Pełny tekst wytycznych jest opublikowany także
stronie organizatora www.aktiva.pl
Organizator, wychowawcy, uczestnicy i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią
„Wytycznych GIS” oraz niniejszego regulaminu.
I . OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
1. Organizator zapewnia w trakcie wypoczynku:
- środki higieniczne w ilości wystarczającej dla personelu oraz uczestników wypoczynku,
- stałą obecność pielęgniarki lub możliwość natychmiastowej konsultacji z pielęgniarką,
ratownikiem medycznym lub lekarzem,
- dostęp do termometru bezdotykowego oraz regularny pomiar temperatury uczestnikom
wypoczynku i kadrze wypoczynku,
- dozowniki z płynem odkażającym przy wejściach do budynku oraz do pomieszczeń
wspólnie użytkowanych.
-stałą dostępność mydła, płynu dezynfekcyjnego oraz ciepłej wody do użytkowania na
terenie obiektu.
- zakwaterowanie i wyżywienie zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi świadczenia
usług noclegowych i aktualnymi na dzień rozpoczęcia wypoczynku „Wytycznymi GIS”.
- dodatkowe sprzątanie i dezynfekcję obiektu podczas wymiany turnusu.
- wydzielone miejsca (izolatka) do obserwacji osób z podejrzeniem Covid-19
2. Przed rozpoczęciem wypoczynku organizator zapewni szkolenie kadry wypoczynku z zakresu
zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie COVID19.

II. OBOWIĄZKI WYCHOWAWCÓW
1. Wszyscy wychowawcy zobowiązani są do regularnego i dokładnego mycia rąk wodą z
mydłem oraz dezynfekowania ich środkiem do dezynfekcji.
2. Kierownik wypoczynku zapewni aby:
- program wypoczynku był realizowany w miejscu wypoczynku , w miejscach
zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi, zgodnie z „Wytycznymi GIS”
- wyjścia do miejsc publicznych zostaną ograniczone do minimum ( nie będzie wyjść do
kościoła).
3. Kierownik wypoczynku, na polecenie inspektora sanitarnego, wyznaczy osobę do
pomiaru temperatury uczestnikom oraz kadrze wypoczynku.
4. Wychowawcy zobowiązani są do szybkiego kontaktu z lekarzem w sytuacji wystąpienia
objawów chorobowych, który zdecyduje o możliwości pozostania dziecka w miejscu
wypoczynku lub konieczności niezwłocznego odebrania go przez rodziców lub prawnych
opiekunów.

III. OBOWIAZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW
1. Rodzice zobowiązani są do pouczenia uczestników o konieczności stosowania się do
zasad niniejszego regulaminu i obowiązujących przepisów sanitarnych, w tym do
wypełniania poleceń wychowawców.
2. Rodzice zobowiązani są udostępnić organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer
telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację.
3. W przypadku wystąpienia u uczestnika niepokojących objawów choroby (podwyższona
temperatura, kaszel,katar, duszności), rodzice zobowiązują się do niezwłocznego – do 12
godzin – odbioru dziecka z wypoczynku.
4. Rodzice winni zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do
użycia podczas pobytu na wypoczynku w ilości odpowiedniej do długości wypoczynku.
5. Bezwzględnym warunkiem przyjęcia dziecka na obóz jest podpisanie oświadczenia o
stanie zdrowia dziecka . Oświadczenie jest na stronie organizatora www.aktiva.pl
6. Odwiedziny uczestników przez osoby z zewnątrz (w tym rodziców, dziadków) są
zabronione w trakcie trwania wypoczynku.

IV. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
1. Uczestnicy zobowiązani są do regularnego i dokładnego mycia rąk wodą z mydłem
oraz dezynfekowania ich środkiem do dezynfekcji.
2. W przestrzeni publicznej należy zachować dystans społeczny.
3. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu jak również
regulaminu wypoczynku ustalonego przez kierownika wypoczynku, a także zobowiązani
są do stosowania się do poleceń wychowawców.
4. Odmowa stosowania się do warunków zachowania higieny, przestrzegania dystansu
społecznego lub stosowania środków ochronnych może być podstawą do przerwania
udziału w wypoczynku. W takim przypadku rodzice zobowiązani są odebrać uczestnika z
wypoczynku.
5. Wyjścia do sklepiku ośrodkowego tylko za zgodą wychowawcy.
6. Pozostałe obowiązki podczas wypoczynku zawierają „Wytyczne GIS” i są dostepne na
stronie internetowej aktiva.pl

V. ŻYWIENIE , TRANSPORT
1. Zbiorowe żywienia będzie odbywało się w warunkach zapewniających zachowanie
dystansu pomiędzy uczestnikami zgodnie z „Wytycznymi GIS”
2. Jeżeli jest to możliwe, przy stoliku będą siedzieć uczestnicy jednej grupy wychowawczej.
3. Zabrania się korzystania z tych samych sztućców i talerzy, oraz picia z jednej butelki lub
kubka.
4. Zastosowanie będą miały również aktualne przepisy dotyczące świadczenia usług
gastronomicznych.
5. Organizator zapewnia dojazd na miejsce wypoczynku zgodnie z ofertą i aktualnie
obowiązującymi przepisami. Na dzień sporządzenia niniejszego regulaminu uczestnicy
zobowiązani są do zakrywania ust i nosa w trakcie transportu zbiorowego.
6. Podczas zbiórki przed odjazdem z dzieckiem może przebywać tylko jeden rodzic lub
opiekun. Zabrania się wsiadania rodziców do autokaru. Ta sama sytuacja dotyczy gdy
dziecko jest dowożone na ośrodek własnym transportem.
7. Postój w trakcie transportu powinien być zapewniony w miejscach gwarantujących
ograniczony do minimum kontakt z osobami trzecimi. Postój będzie się ograniczał do

skorzystania z toalet . Zabrania się dokonywania podczas postoju zakupów i
kontaktowania się z osobami trzecimi w stosunku co do których zachowujemy
dystans społeczny.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Niniejszy regulamin może zostać w każdym czasie zmieniony w związku z
modyfikacją Wytycznych GIS lub innymi zmianami w przepisach dotyczących
organizacji obozów.
2. O zmianie regulaminu organizator poinformuje niezwłocznie jednak nie później niż w
dniu rozpoczęcia wypoczynku na stronie internetowej w zakładce aktualności.
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