
Procedura dotycząca zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach 

wypoczynku KOLSPORT w trakcie prowadzonych Półkolonii 2021. 
 
 

 

 

Warunki pobytu: 

1. Wypoczynek jest organizowany w obiekcie spełniającym warunki bezpieczeństwa (m.in. opinia straży pożarnej, 

dopuszczenie obiektu do użyteczności publicznej). 

2. Obiekty, w których jest organizowany wypoczynek dzieci i młodzieży ma  strefę wyodrębnioną, zapewniającą 

ograniczenie kontaktu z osobami niebędącymi uczestnikami tego wypoczynku. 

3. Organizator zapewnienia izolację osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie infekcji, w tym w 

szczególności choroby zakaźnej. 

4. Liczba uczestników przebywających w obiekcie w zależności od standardu obiektu musi zapewniać  zachowanie 

dystansu pomiędzy uczestnikami podczas pobytu, w tym podczas prowadzenia zajęć.  

5. Dystans społeczny musi obowiązywać także przy korzystaniu z pionu sanitarnego. 

6. Organizator wypoczynku zapewnia środki higieniczne w ilości wystarczającej dla personelu oraz uczestników 

wypoczynku.  

7. Organizator zaopatrzy osoby zatrudnione podczas wypoczynku w indywidualne środki ochrony osobistej, a także 

uczestników, jeżeli rodzice tego nie zapewnili.  

8. Organizator zapewnia natychmiastową interwencję pielęgniarki, ratownika medycznego, lub lekarza. 

9. Organizator przygotował regulamin uczestnictwa, który zawiera zasady bezpieczeństwa uwzględniające aktualną 

sytuację epidemiologiczną oraz  niniejsze wytyczne. 

10. Organizator przeprowadzi  szkolenie kadry wypoczynku z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie 

COVID-19. Podczas szkolenia poinformuje o unikaniu  dotykania dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, 

zachowywaniu odpowiedniego dystansu, noszeniu maseczek, wietrzeniu, dbaniu o odporność, kondycję fizyczną, 

zdrowe odżywianie.  

11. Pracownicy i uczestnicy wypoczynku mają zapewniony dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i 

wodą. 

12. Wymaga się od kadry oraz uczestników wypoczynku regularnego i dokładnego mycia rąk wodą z mydłem (w 

szczególności przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety) lub dezynfekowania ich środkiem do dezynfekcji rąk 

(wyłączyć stosowanie środków do dezynfekcji w przypadku dzieci do 6. roku życia). 

13. Na umieścić w widocznym miejscu dozowniki ze  środkiem do dezynfekcji rąk przy wejściach do budynku 

oraz do pomieszczeń wspólnie użytkowanych. 

14. Dozowniki będą regularne napełnianie.  

15. Jeżeli kierownik wypoczynku otrzyma zalecenie od inspektora sanitarnego,  wyznaczy osobę do pomiaru 

temperatury uczestnikom oraz kadrze wypoczynku. Pomiaru temperatury dokonuje się rano za zgodą 

wychowawcy, innej osoby zatrudnionej podczas wypoczynku, rodzica/opiekuna prawnego, pełnoletniego 

uczestnika wypoczynku (honorowane może być oświadczenie otrzymane od rodzica przed rozpoczęciem 

wypoczynku). 

Wyżywienie: 

1. Organizacja stołówki/punktu zbiorowego żywienia zapewni zachowanie dystansu pomiędzy uczestnikami. Jeżeli 

jest to możliwe, przy stoliku powinni siedzieć uczestnicy jednej grupy wychowawczej i stosować wytyczne dla 

gastronomii.  

2. Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków. Po każdej grupie należy dezynfekować blaty stołów i poręcze 

krzeseł. 

3. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60° C lub je wyparzać. 

4. Należy stosować bezpieczny sposób przechowywania produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny żywienia.  

5. W kuchni, w miarę możliwości, należy zwiększyć odległość stanowisk pracy. Szczególną uwagę należy zwrócić 

na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, 

naczyń stołowych oraz sztućców. 

6. 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. 

 

Założenia organizacyjne wypoczynku dzieci i młodzieży (kolonii i obozów lub innych form wypoczynku): 

1. Organizator zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia uczestnikom i ich rodzicom/prawnym 

opiekunom szczegółowego regulaminu pobytu z zasadami higieny podczas wypoczynku. 

2. Organizator zapewnia przeszkolenie kadry wypoczynku w zakresie obowiązujących procedur. 

3. 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). W przypadku kontynuowania pracy śródrocznej 



grupy uczestników z danej drużyny, świetlicy dopuszcza się inną liczebność. 

4. Organizator zapewnia stałą dostępność mydła, płynu dezynfekcyjnego oraz ciepłej wody do użytkowania na 

terenie obiektu. W pomieszczeniach sanitarnych wywiesza instrukcje (plakaty) dotyczące skutecznego mycia i 

dezynfekcji rąk. Organizator zapewnienia sprzęt i środki niezbędne do zachowania czystości i stale monitoruje 

prace porządkowe na terenie miejsca wypoczynku. 

5. Należy ograniczyć odwiedziny uczestników przez osoby z zewnątrz (rodziców, dziadków). 

6. Personel kuchni i obsługi technicznej nie powinien kontaktować się z uczestnikami i kadrą wypoczynku poza 

niezbędnymi czynnościami.  

7. Organizator zapewnia możliwość natychmiastowej konsultacji z pielęgniarką, ratownikiem medycznym lub 

lekarzem.  

8. Organizator zapewnia dostęp do termometru bezdotykowego oraz regularny pomiar temperatury (rano i 

wieczorem) uczestnikom wypoczynku i kadrze wypoczynku.  

9. Pomieszczenie umożliwiające natychmiastowe odizolowanie uczestnika lub kadry wypoczynku, u której 

wystąpiły objawy choroby. 

10. Zapewnienie szybkiego kontaktu z lekarzem w sytuacji wystąpienia objawów chorobowych, który zdecyduje o 

możliwości pozostania dziecka w miejscu wypoczynku lub konieczności niezwłocznego odebrania go przez 

rodziców lub prawnych opiekunów. 

11. Należy ograniczyć w obiekcie przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (z zachowaniem zasad 

reżimu sanitarnego: m.in. zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki, stosowanie rękawiczek jednorazowych lub 

dezynfekcja rąk, dopuszczanie tylko osób zdrowych). 

12. W miarę możliwości nie należy angażować do prowadzenia zajęć z uczestnikami wypoczynku i innej 

aktywności kadry powyżej 60. roku życia.  

 

Realizacja programu: 

1. Program wypoczynku (np. kolonii, obozu) powinien być realizowany zgodnie z nakazami i zakazami, 

wynikającymi z obowiązujących przepisów Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii . Zaleca się, aby uwzględniał ograniczenie do 

minimum kontaktu uczestników z osobami postronnymi. 

2. Infrastruktura obiektu i sprzęt sportowy, pływający powinny być regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub 

innych środków dezynfekujących. 

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

4. Zaleca się, aby z pomieszczeń do prowadzenia zajęć usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie 

uprać lub zdezynfekować.  

5. Przybory sportowe i programowe należy dokładnie czyścić i dezynfekować. 

6. Sale do prowadzenia zajęć muszą być regularnie wietrzone, sprzątane i dezynfekowane. 

7. Przebywanie na plażach i kąpieliskach ogólnie dostępnych powinno być zapewnione w sposób ograniczający 

bezpośredni kontakt z osobami trzecimi, np. przez wyznaczenie przestrzeni dla grupy.  

 

Higiena: 

1. Kadra i uczestnicy muszą regularnie myć ręce wodą z mydłem. 

2. Codzienne prace porządkowe wymagają dodatkowej dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, 

blatów, włączników. 

3. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet. 

4. Prowadząc dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka do dezynfekcji. 

 

Kadra wypoczynku dzieci i młodzieży: 

1. Wszystkie osoby zapewniające realizacje programu wypoczynku (w tym wychowawcy, instruktorzy, kadra 

kierownicza, kierowcy, obsługa obiektu) muszą być zdrowe, bez objawów infekcji lub innej choroby, w tym w 

szczególności zakaźnej oraz nie mogą podlegać obowiązkowej kwarantannie lub izolacji. 

2. Organizator zobowiązany jest przygotować i zapoznać kadrę wypoczynku z procedurą postępowania na 

wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 zgodnie z zaleceniami Głównego 

Inspektora Sanitarnego. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

3. Umieścić w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do służb medycznych, na Infolinię Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej +48 22 25 00 115.  

4. Przygotować ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczestników wypoczynku. 

5. Należy ustalić szybkie sposoby komunikacji kierownika wypoczynku z rodzicem lub prawnym opiekunem i 

organizatorem wypoczynku, np. w przypadku sytuacji podejrzenia zakażenia lub wystąpienia jakichkolwiek 

komplikacji podczas pobytu na wypoczynku. 

6. Należy zabezpieczyć możliwość szybkiego uzupełniania kadry z kwalifikacjami w przypadku absencji z powodu 

choroby lub konieczności poddania się kwarantannie. 

 


