Regulamin dotyczący bezpieczeństwa uczestników podczas
pobytu na obozie dochodzeniowym Szpica 2021.
Uczestnicy półkolonii
1. Uczestnikami obozu dochodzeniowego mogą być wyłącznie dzieci bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych.
2. Uczestnikami mogą być osoby, którzy zostali zapoznani z wytycznymi i regulaminem
dotyczącym warunków udziału i stosowania zasad obowiązujących podczas obozu na terenie
szkoły.

Rodzice/prawni opiekunowie uczestników obozu dochodzeniowego
1. Obowiązkowo zapoznają się z wytycznymi oraz akceptują regulamin dotyczący warunków
udziału i stosowania zasad obowiązujących podczas obozu na terenie szkoły.
2. Udostępniają organizatorowi i kierownikowi obozu numer telefonu lub inny kontakt
umożliwiający szybką komunikację.
3. Zobowiązują się do niezwłocznego – do 2 godzin – odbioru dziecka z obozu, jeśli u ich dziecka
wystąpią niepokojące objawy choroby (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel,
duszności).
4. Odprowadzając oraz odbierając dziecko ze szkoły, powinni być zdrowi, bez objawów
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
5. Odprowadzając dzieci, mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły. W przestrzeni wspólnej
powinny obowiązywać następujące zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystans od innych osób w szkole min. 1,5 m,
d) przestrzeganie aktualnych przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym
obywateli (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).
6. Mają obowiązek poinformować organizatora o tym, że dziecko choruje na chorobę przewlekłą,
mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, na etapie zgłaszania udziału w półkolonii w
karcie kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii. Rodzic decyduje o udziale w obozie dziecka
przewlekle chorego. Zaleca się skonsultowanie tej decyzji z lekarzem prowadzącym.
7. Mają obowiązek zaopatrzyć dziecko (uczestnika obozu) w indywidualną osłonę nosa i ust do
zastosowania w przestrzeni publicznej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Założenia organizacyjne obozu dochodzeniowego
1. Organizator zapewnia na terenie obiektu stałą dostępność mydła, płynu dezynfekcyjnego oraz
ciepłej wody. W pomieszczeniach sanitarnych wywiesza informacje (plakaty) o sposobie
prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk. Organizator zapewnienia sprzęt i środki niezbędne do
zachowania czystości i stale monitoruje prace porządkowe na terenie obozu.
2. Jeżeli organizator obozu zaobserwuje u uczestnika objawy mogące wskazywać na infekcję dróg
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę powyżej 38°C, kaszel, duszność, powinien
odizolować dziecko w odrębnym lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości
od innych osób. Następnie organizator niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o
konieczności odebrania uczestnika ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
3. Przebywanie w szkole osób z zewnątrz należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Wszelkie
ewentualne kontakty powinny odbywać się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, m.in.
osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk, dopuszczanie tylko osób zdrowych.
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