
Informacja w sprawie realizacji Wytycznych GIS, MZ, i MEN dla organizatorów
wypoczynku dzieci i młodzieży na obozach w Węgorzewie i rejsach po Mazurach

Szanowni Państwo! 

Informujemy iż w związku z ogłoszeniem wytycznych opracowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego 
we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej, a dotyczących 
wypoczynku dzieci i młodzieży, Organizator wdraża procedury mające na celu zapewnienie bezpiecznego 
wypoczynku wszystkim uczestnikom.  Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje: 

1. W dniu rozpoczęcia imprezy

• 1.1 Rodzice lub opiekunowi prawni zobowiązani zostaną w dniu wyjazdu do wypełnienia ankiet zawierających
informacje dotyczące: stanu zdrowia podopiecznych, ewentualnego kontaktu z osobami chorującymi na 
COVID-19 lub osobami przebywającymi na kwarantannie. Udział w imprezie będą mogły wziąć jedynie 
osoby zdrowe u których nie występują objawy chorobowe.

• 1.2 Rodzice lub opiekunowie prawni zostaną zobowiązani do zapewnienia uczestnikom środków ochrony 
osobistej w ilości odpowiedniej dla czasu trwania wypoczynku, a także do odbioru uczestnika wykazującego 
objawy choroby zakaźnej w ciągu 12 godzin od poinformowania o tym fakcie.

2. Na miejscu odbywania się imprezy

• 2.1 Obiekt, w którym będzie odbywał się wypoczynek będzie gruntownie dezynfekowany przed przyjazdem 
uczestników oraz pomiędzy poszczególnymi turnusami. Oprócz tego, Organizator zapewni bieżącą 
dezynfekcję wszystkich miejsc i powierzchni, z którymi uczestnicy mogą mieć kontakt w trakcie trwania 
wypoczynku.

• 2.2 Liczba osób zakwaterowanych w jednym pokoju w domku kempingowym nie przekroczy 4 osób, przy 
czym zachowane zostanie co najmniej 4 m2 powierzchni na uczestnika w każdym pokoju.

• 2.3 W celu ograniczenia niedogodności oraz minimalizacji ryzyka zakażenia, większość zajęć programowych, 
w czasie sprzyjających warunków atmosferycznych będzie prowadzonych na świeżym powietrzu.

• 2.4 Uczestnicy wyjeżdżający z imprezy nie będą mieli kontaktu z uczestnikami przyjeżdżającymi na kolejny 
turnus wypoczynku, pomiędzy poszczególnymi turnusami zostanie zagwarantowany czas (minimum 24 h) 
niezbędny do dezynfekcji obiektu i miejsc zakwaterowania.

• 2.5 Uczestnicy będą mieli zapewniony stały dostęp do miejsc, w których będą mogli myć ręce mydłem i wodą.
• 2.6 Przy wejściu do budynku recepcyjnego, sal zajęciowych oraz na stołówkę udostępnione zostaną dozowniki

z płynem dezynfekującym.
• 2.7 Kadra wypoczynku będzie dysponowała dostępem do bezdotykowego termometru umożliwiającego 

pomiar temperatury ,a także możliwością odizolowania osoby, u której wystąpiły objawy choroby.
• 2.8 W procesie żywienia uczestników wdrożone zostaną wszystkie obowiązujące procedury i wytyczne dla 

gastronomii.
• 2.9 Kadra wypoczynku dołoży wszelkiej staranności w egzekwowaniu od uczestników przestrzegania zasad 

higieny, w szczególności częstego mycia rąk, noszenia maseczek w środkach transportu zbiorowego, unikania 
kontaktu z osobami z zewnątrz.

3. W czasie rejsów

• 3.1 Uczestnicy rejsu nie będą mieli możliwości odwiedzania się wzajemnie na jachtach.
• 3.2 Posiłki oraz produkty spożywcze dla uczestników będą przygotowywane i dostarczane w indywidualnych, 

dezynfekowanych pojemnikach, osobno na każdy jacht.
• 3.3 Miejsca postoju rejsu zostaną dobrane w taki sposób aby zminimalizować kontakt uczestników rejsu z 

osobami postronnymi.

4. Programy imprez

• Programy wszystkich organizowanych imprez pozostają niezmienione. Istnieje możliwość ograniczenia 
realizacji programu imprez w zakresie elementów uwzględniających wyjścia do miejsc publicznych, w tym 
zwiedzanie obiektów publicznych, w szczególności wycieczek autokarowych. 
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