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Regulamin
zawierający zasady bezpieczeństwa uwzględniające stan zagrożenia
epidemiologicznego.
1. Na obóz mogą jechać tylko osoby zdrowe. Rodzice poświadczają w pisemnym oświadczeniu o
braku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Osoby wyjeżdżające na obóz nie mogą zamieszkiwać z osobą przebywającą na kwarantannie i nie
może mieć kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem obozu.
Stwierdzane jest to na podstawie oświadczenia.
3. Rodzice uczestników obozu podają w karcie kwalifikacyjnej aktualne numery telefonów i
zobowiązują się do ich odbierania w czasie trwania obozu.
4. Kontakt telefoniczny jest podstawowym środkiem komunikacji między kierownikiem obozu a
rodzicami.
5. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub dowożące je na obóz muszą być zdrowe i nie mogą
mieć objawów infekcji lub choroby zakaźnej. Nie mogą zamieszkiwać z osobą przebywającą na
kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem obozu.
6. Jeżeli uczestnik obozu lub osoba z kadry choruje na chorobę przewlekłą , mogącą narazić taką
osobę na cięższy przebieg zakażenia musi organizator musi być o tym powiadomiony przed
rozpoczęciem obozu.
7. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jet dostarczenie opinii
lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w obozie.
8. Uczestnicy oraz kadra przed wyjazdem na obóz zaopatrują się w indywidualne osłony nosa i ust
do ewentualnego użycia podczas obozu.
9. Rodzice zobowiązują się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z obozu w przypadku
podjęcia przez kierownika decyzji o konieczności odbioru dziecka w związku z wystąpieniem u ich
dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar , duszności,
biegunka, wymioty lub wysypka). Dotyczy to przypadków , gdy po konsultacji z lekarzem nie
będzie konieczności wcześniejsze hospitalizacji dziecka.
10. Należy przestrzegać wzmożonych zasad higieny takich jak częste mycie rąk, unikanie używania
wspólnych przedmiotów, niedotykanie dłońmi ust ,nosa i twarzy, wzmożone dbanie o porządek w
miejscu zakwaterowania.
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11. Postój w trakcie transportu powinien być zapewniony w miejscach gwarantujących ograniczony
do minimum kontakt z osobami trzecimi.
12. Zbiórka przed wyjazdem jest zorganizowana w miejscu zapewniającym przestrzeń dla zachowania
dystansu społecznego. Rodzice odprowadzający dzieci nie powinni wchodzić do autokaru.
13. Organizator zapewnia dostęp do termometru bezdotykowego oraz zobowiązuje się do
regularnego pomiaru temperatury uczestnikom i kadrze. Rodzice uczestników oraz kadra zgadzają
się na takie pomiary.
14. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych uczestnicy oraz kadra stosują się do : Procedury
postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID 19.
15. Kierownik w widocznym miejscu umieszcza procedurę postępowania w przypadku stwierdzenia
podejrzenia wystąpienia objawów koronawisusa wśród uczestników i kadry.
16. Osoby z kadry nie mogą uczestniczyć w obozie , gdy zaobserwują u siebie niepokojące objawy,
wskazujące na chorobę zakaźną mieli kontakt z osobą podejrzaną o zakażenia , chorą ,zakażoną,
izolowaną , kwarantannowaną.
17. Na obozie zapewnione jest pomieszczenie przygotowane do przekształcenia w izolatkę.
18. Należy unikać kontaktu z osobami trzecimi, nie będącymi uczestnikami i kadrą obozu.
19. Na podstawie wytycznych wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i
innych instytucji mających kompetencje w przedmiotowej sprawie, a także racjonalnych
przesłanek związanych z sytuacją, kadra może na bieżąco wydawać dodatkowe zasady
profilaktyki.
20. Nieprzestrzeganie regulaminu może skutkować natychmiastowym usunięciem z obozu. W takiej
sytuacji rodzice zobowiązują się do niezwłocznego odbioru dziecka z obozu na koszt własny.
21. Kierownik śledzi na bieżąco informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia,
dostepne na stronach www.gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus a także obowiązujące
przepisy prawa. O wszystkich ważnych zmianach informuje kadrę i uczestników.

