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Załącznik nr 1 do Regulaminu półkolonii 

 

 

ZASADY ORGANIZACJI WYPOCZYNKU W OKRESIE PANDEMII 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach 

28.06 – 2.07. 2021 r. 

 
(opracowany na podstawie wytycznych GIS, MZ, MEN w związku z obostrzeniami 

związanymi z pandemią koronawirusa ) 
 

       Celem wdrażanych procedur jest wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń zmniejszających ryzyko 
zakażenia dzieci i młodzieży podczas pobytu na wypoczynku. 

I. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na wypoczynku 

Uczestnicy wypoczynku: 

1. Są zdrowi w dniu rozpoczęcia półkolonii, co poświadczają rodzice/prawni opiekunowie dziecka  
w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych 
sugerujących chorobę zakaźną. 

2. Nie zamieszkiwali z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych i nie miały kontaktu  
z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 10 dni przez rozpoczęciem wypoczynku, co stwierdza się 
na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów. 

3. Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych  
z zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem obowiązujących w tym zakresie 
przepisów i zasad higieny. 

Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku: 

1. Udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt 
zapewniający szybką komunikację. 

2. Zobowiązują się do niezwłocznego – do 2 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku 
wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, 
katar, duszności, biegunka, wymioty lub wysypka). 

3. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie 
podlegają obowiązkowej kwarantannie lub izolacji . 

4. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, zwiększającą ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, 
rodzic/prawny opiekun ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie, na etapie zgłaszania 
udziału w wypoczynku, w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku.  

5. Rodzice mają obowiązek  zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w maseczki i środki higieny osobistej 
do użycia podczas pobytu na wypoczynku. 
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II. Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie wypoczynku 

Założenia organizacyjne wypoczynku dzieci i młodzieży. Higiena.  

1. Uczestnicy wypoczynku muszą przestrzegać regulaminu półkolonii oraz zasad bezpieczeństwa  
i higieny dostosowanych do zaawansowania stanu epidemicznego.  

2. Uczestnicy wypoczynku oraz kadra i pracownicy muszą przestrzegać zasad higieny: 

  regularnie i dokładnie myć ręce wodą z mydłem (w szczególności przed jedzeniem,  
po skorzystaniu z toalety) lub dezynfekowania ich środkiem do dezynfekcji rąk 

 unikać  dotykania dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu,  

 zachowywać odpowiedni dystans,  

 nosić maseczki,  

 wietrzyć pomieszczenia,  

3. Organizator zapewnia stałą dostępność mydła, płynu dezynfekcyjnego oraz ciepłej wody do 
użytkowania na terenie szkoły. W pomieszczeniach sanitarnych znajdują się  instrukcje (plakaty) 
dotyczące skutecznego mycia i dezynfekcji rąk.  

4. Pomieszczenia w których odbywały się zajęcia będą poddane dokładnemu wietrzeniu,  sprzątaniu  
i dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników itp. Sprzęt sportowy, 
stoliki  będą regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących.  
Z pomieszczeń do prowadzenia zajęć będą usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można 
skutecznie uprać lub zdezynfekować.  

5. Minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć w pomieszczeniu nie może być mniejsza niż 
 4 m2 na 1 osobę. 

6. Grupa uczestników wypoczynku nie może przekraczać  15 osób (w przypadku dzieci do 10. roku życia 
oraz grupy mieszanej) i do 20 osób (dzieci powyżej 10. roku życia).  

7. W szkole znajduje się pomieszczenie umożliwiające natychmiastowe odizolowanie uczestnika lub 
kadry wypoczynku, u której wystąpiły objawy choroby. 

8. Przebywanie w miejscach  ogólnie dostępnych powinno być zapewnione w sposób ograniczający 
bezpośredni kontakt z osobami trzecimi, np. przez wyznaczenie przestrzeni dla grupy.  

9. Wyjazdy, wycieczki w czasie półkolonii odbywać  się będą transportem zorganizowanym (dopuszcza 
się również możliwość podróżowania transportem publicznym) zgodnie z obowiązującymi 
przepisami Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w 
związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

Wyżywienie. 

1. Uczestnicy półkolonii będą mieli zapewniony jeden posiłek w ciągu dnia – w stołówce szkolnej lub w 
miejscu wyjazdu. 

2. W czasie posiłku w szkole zostanie zapewnione zachowanie dystansu pomiędzy uczestnikami.  Przy 
stoliku będą siedzieć uczestnicy jednej grupy wychowawczej. Po każdej grupie blaty stołów i poręcze 
krzeseł będą dezynfekowane. 

3. Wydawanie posiłku, mycie naczyń, przechowywanie pokarmu są zgodne z obowiązującymi 
przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny żywienia.  
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4. Do pracy w kuchni i stołówce mogą być dopuszczone tylko osoby zdrowe, które nie mają objawów 
infekcji lub innej choroby, w tym w szczególności zakaźnej oraz nie są poddane obowiązkowej 
kwarantannie lub izolacji.  

5. W czasie posiłku poza szkołą - w miejscu wyjazdu, uczestnicy wypoczynku stosują się do wytycznych 
dla gastronomii. 

Kadra wypoczynku dzieci i młodzieży: 

1. Wszystkie osoby zapewniające realizacje programu wypoczynku (w tym wychowawcy, kadra 
kierownicza, obsługa) muszą być zdrowe, bez objawów infekcji lub innej choroby, w tym  
w szczególności zakaźnej oraz nie mogą podlegać obowiązkowej kwarantannie lub izolacji. 

2. Kadrę wypoczynku została zapoznana z procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia 
koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora 
Sanitarnego.  

3. Kierownik wypoczynku lub wychowawca w przypadku wątpliwości może zwrócić się do właściwej 
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady (Infolinię 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej +48 22 25 00 115, nr alarmowy – 112, PSSE w Rzeszowie – 17 74-
21-308) 

III. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u uczestnika, kierownika lub 
wychowawcy wypoczynku podczas wypoczynku 

1. Kadra wypoczynku, sprawująca opiekę nad dziećmi, jest zobowiązana powiadomić kierownika 
półkolonii oraz rodzica/opiekuna prawnego dziecka o każdym niepokojącym symptomie 
zaobserwowanym u uczestnika wypoczynku 

2. Uczestnik wypoczynku u którego wystąpiły niepokojące objawy sugerujące zakażenie 
koronawirusem, zostanie odizolowana od grupy w wyznaczonym miejscu (sala nr 17) i pozostanie 
pod opieką wychowawcy do czasu przybycia rodziców.  

3. Kierownik wypoczynku w przypadku wystąpienia u uczestnika wypoczynku, kadry lub innego 
pracownika, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie 
odizoluje osobę w oddzielnym pomieszczeniu oraz kontaktuje się z PPIS-em i informuje o możliwości 
zakażenia koronawirusem. 

4. Organizator wypoczynku bezwzględnie stosuje się do zaleceń Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym 
przypadkiem  

5. W pomieszczenia w których przebywała osoba z objawami będzie przeprowadzenie dodatkowe 
sprzątanie oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).  

 

 

 

 


