
Procedura zapobiegawcze podejrzenie zakażenia koronawirusem u 

uczestnika, kierownika lub wychowawcy wypoczynku podczas 

wypoczynku KOLSPORT w trakcie prowadzonych Półkolonii 2021. 
 
 

 

 

 

1. Kierownik wypoczynku lub wskazana przez niego osoba w przypadku wystąpienia u uczestnika wypoczynku, 

kadry wypoczynku lub innego pracownika, w tym pracownika obiektu, w którym organizowany jest wypoczynek, 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie odizoluje osobę w oddzielnym 

pomieszczeniu oraz skontaktuje się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej w celu uzyskania 

teleporady medycznej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwoni pod nr 999 lub 112 i poinformuje o 

możliwości zakażenia koronawirusem. 

2. Zaleca się ustalenie miejsca odosobnienia, w którym ma przebywać osoba, u której wystąpiły niepokojące 

objawy sugerujące zakażenie koronawirusem, oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania, zgodnie z 

procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).  

3. Bezwzględnie należy zastosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie 

dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.  

4. Kadra wypoczynku, sprawująca opiekę nad uczestnikami wypoczynku, powinna zostać poinstruowana przez 

organizatora o procedurze postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem podczas 

wypoczynku, w tym o konieczności powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej.  

5. Kadra wypoczynku, sprawująca opiekę nad uczestnikami wypoczynku, jest zobowiązana powiadomić 

kierownika wypoczynku oraz rodzica/opiekuna prawnego dziecka o każdym niepokojącym symptomie 

zaobserwowanym u uczestnika wypoczynku. 

6. Zaleca się bieżące śledzenie informacji na rządowej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/koronawirus,  

Ministerstwa Zdrowia  (https://www.gov.pl/web/zdrowie) oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego 

(https://www.gov.pl/web/gis  a także aktualnie obowiązujących przepisów prawa. 

 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby z zewnątrz 

zakażenia koronawirusem 
 

Ustalenie listy osób obecnych w tym samym czasie, w tym samym pomieszczeniu, co osoba z zewnątrz i zalecenie 

stosowania  się do wytycznych odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym dostępnych na stronie 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/mialem-kontakt-z-osoba-zakazona-koronawirusem Głównego Inspektora 

Sanitarnego i na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus gov.pl/web/koronawirus/ oraz 

https://gis.gov.pl/odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

1. Dokładne zdezynfekowanie przestrzeni, w której przebywała zakażona osoba z zewnątrz (przy założeniu, 

że nie ma pewności, czy w momencie świadczenia usługi osoba ta była już zakażona) oraz zdezynfekowanie 

rzeczy, które były wykorzystywane w trakcie wizyty. 


