Przedstawiamy zasady bezpieczeństwa dot. Organizacji kolonii i obozów na lato 2020:
 W koloniach będą mogły wziąć udział wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz
te, które w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem kolonii/obozu nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub
izolacji w warunkach domowych. Również osoby odprowadzające dziecko i odbierające je z obozu nie powinny wykazywać
objawów infekcji, a przekazanie i odbiór dziecka powinny do minimum ograniczyć możliwość kontaktu opiekunów z innymi
dziećmi,
 Rodzice udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką
komunikację oraz zobowiązują się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u
ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności). Jeżeli dziecko choruje na
chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować
organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. W
przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do udziału w wypoczynku. Rodzice zaopatrują uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do
użycia podczas pobytu na wypoczynku,
 Program realizowany będzie bez parków rozrywki i dalekich wyjazdów,
 Uczestnicy podzieleni zostaną na mniejsze niż zazwyczaj grupy - zgodnie z wytycznymi wydanymi przez MEN,
 Podczas posiłków, przy korzystaniu z pionu sanitarnego oraz podczas prowadzenia zajęć obowiązywać będzie dystans społeczny
(min. 2 m ),
 Przy stoliku powinni siedzieć uczestnicy wyłącznie jednej grupy wychowawczej,
 Zmianowe wydawanie posiłków serwowanych. Po każdej grupie następować będzie dezynfekcja stołów i poręczy krzeseł,
 Transport autokarem zgodnie z obowiązującymi przepisami (badanie temperatury przed wsiadaniem, przejazd w maskach) lub w
formie dojazdu własnego. Rodzice odprowadzający dzieci nie powinni wchodzić do autokaru.
 Postój w trakcie transportu tylko w miejscach gwarantujących ograniczony do minimum kontakt z osobami trzecimi,
 Uczestnikami zajmować się będzie odpowiedzialna i odpowiednio przeszkolona kadra
 Liczba zakwaterowanych osób w jednym pokoju to max. 4 osoby (4 metry powierzchni noclegowej na osobę),
 Monitorowanie temperatury ciała rano i wieczorem,
 Przestrzeganie zasad higieny ( częste mycie rąk),
 Zapewnienie dostępności mydła, płynu dezynfekcyjnego oraz ciepłej wody do użytkowania na terenie obiektu,
 Zapewnienie uczestnikom stałą obecność pielęgniarki lub możliwość szybkiej konsultacji z pielęgniarką, ratownikiem medycznym
lub lekarzem pierwszego kontaktu,
 Przebywanie na ogólnodostępnych plażach i kąpieliskach tak, aby ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi, przez
wyznaczenie przestrzeni dla konkretnej grupy,
 Odwiedziny osób z zewnątrz ograniczone do minimum,
 Wdrożenia zaleceń sanitarnych przewidzianych dla miejsc noclegowych m.in. na miejscu wydzielone tzw. izolatki , pomiędzy
turnusami obiekt poddany dodatkowemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników
itp.
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