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WYTYCZNE GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO, MINISTERSTWA ZDROWIA i
MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ
W dniu 29.05 zostały opublikowane oficjalne wytyczne GIS, MZ i MEN odnośnie organizacji
wypoczynku dla dzieci i młodzieży w Polsce aby zagwarantować Wam bezpieczny pobyt na obozach
krajowych. Pamiętajmy jednak, że sytuacja związania z COVID-19 jest dynamiczna, dlatego
przedstawione poniżej procedury mogą z czasem ulec zmianie. Zapewniamy jednak, że nasz obóz
będzie zgodny z najbardziej aktualnymi wytycznymi wydanymi przez rząd.
W obozach i koloniach mogą brać udział tylko zdrowe dzieci, które w ciągu 14 dni przed
rozpoczęciem wypoczynku nie miały kontaktu z osobą chorą na COVID-19, podejrzaną o zakażenie
bądź przebywającą na kwarantannie. Ponadto w okresie bezpośrednio poprzedzającym wyjazd dziecko
nie może mieć objawów infekcji. W tym celu rodzic musi poświadczyć powyższy stan na pisemnym
oświadczeniu, którego wzór udostępnimy przed wyjazdem.
Transport. Miejsca zbiórek będą na tyle duże aby zapewnić przestrzeń do zachowania dystansu
społecznego. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę, podobnie jak w przypadku samych
uczestników, muszą być zdrowe i nie mogą mieć kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie albo
przebywającą na kwarantannie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wyjazdu. Rodzice przekazując
dziecko wychowawcy/opiekunowi powinni starać się unikać kontaktu z pozostałymi osobami. Nie
mogą oni także wchodzić do autokaru.
Transport uczestników na miejsce wypoczynku odbywa się autokarem. Możliwy jest także transport
własny. Postój w trakcie przejazdu, będzie zaplanowany w takich miejscach aby ograniczyć do
minimum kontakt z osobami trzecimi.
Aby zachować odpowiednie bezpieczeństwo na obozie potrzebna jest także współpraca ze strony
rodziców oraz samych uczestników - na co bardzo liczymy. W tym miejscu konieczne jest:
 zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa oraz stosowanie się do jego zaleceń;
 przestrzeganie dystansu społecznego,
 regularne i dokładne mycie rąk wodą z mydłem oraz dezynfekowanie ich środkiem do
dezynfekcji,
 zaopatrzenie dziecka w indywidualne osłony nosa i ust (maseczki), do użycia w sytuacjach
tego wymagających, podczas wyjazdu. Nie oznacza to jednak, że muszą w nich chodzić cały
czas podczas wyjazdu. Obowiązek noszenia maseczek dotyczy tylko konkretnych sytuacji,
które zresztą są narzucone odgórnie na wszystkich (np. w sklepie),
 zaopatrzenie dziecka w środki higieny osobistej.
Każde niepokojące symptomy zaobserwowane u uczestnika będziemy konsultować z
pielęgniarką/lekarzem oraz będziemy o nich informować rodziców. Gdy jednak, któryś z uczestników
rozchoruje się podczas obozu, podejmiemy następujące kroki:
 niezwłocznie powiadomimy rodziców/opiekunów prawnych o stanie zdrowia dziecka,
 dla celów bezpieczeństwa odizolujemy osobę w oddzielnym pomieszczeniu i skontaktujemy
się z lekarzem oraz ze stacją sanitarno-epidemiologiczną,
 w przypadku pojawienia się niepokojących objawów u uczestnika, powiadomimy rodziców o
konieczności odebrania dziecka w ciągu 12 godzin.
Nasza kadra będzie szczegółowo przeszkolona i będzie reagować w potencjalnie niebezpiecznych
sytuacjach.

