Informacja w sprawie realizacji wytycznych dla organizatorów wypoczynku
dzieci i młodzieży na imprezach organizowanych przez ATAS
na terenie Polski (Jastrzębia Góra, Darłówko)
Informujemy że po ogłoszeniu wytycznych dotyczących wypoczynku dzieci i młodzieży podczas wakacji
2020 opracowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz
Ministerstwem Edukacji Narodowej zaktualizowaliśmy programy wyjazdów i wprowadziliśmy niezbędne
procedury bezpieczeństwa.
Procedury bezpieczeństwa w ośrodkach wypoczynkowych
1. Pokoje ośrodka są sprzątane, wietrzone i dezynfekowane.
2. W pomieszczeniach wspólnych dostępne są płyny do dezynfekcji.
3. Posiłki przygotowywane są z zachowaniem zasad higieny, w sterylnych warunkach.
4. Pokoje zgodnie z wytycznymi będą maksymalnie 4-osobowe. Wszystkie pokoje będą spełniać
warunek zachowania wymaganej powierzchni 4 m2 na osobę.
5. Na terenie ośrodka przebywa pielęgniarka, która jest do dyspozycji 24h/dobę.
6. Ośrodek dysponuje izolatką, którą udostępnia osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie
choroby.
7. Przed wejściem do każdej tzw. części wspólnej ośrodka znajduje się informacja, ile osób może w niej
przebywać zgodnie z aktualnymi wytycznymi.
8. Personel ośrodka jest przeszkolony w zakresie aktualnych wytycznych sanitarnych.
9. Każdy pracownik ośrodka wchodząc na jego teren ma przeprowadzany krótki wywiad zdrowotny
oraz ma mierzoną temperaturę ciała termometrem bezdotykowym. Każdy pracownik ośrodka ma
obowiązek zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy ochronnej. Każdy pracownik
biorący udział w produkcji posiłków oraz ich roznoszeniu musi nosić rękawiczki oraz odkażać ręce jak
najczęściej a minimum co 10 minut.
Realizacja programu obozów i kolonii:
1. Realizacja programu zgodnie z wytycznymi będzie się odbywać w grupach o odpowiedniej
liczebności - do 12 osób w przypadku dzieci do 10 lat i do 14 osób w przypadku dzieci powyżej 10 lat
2. Wszyscy uczestnicy obozu będą zobowiązani do przestrzegania regulaminu obozowego. W tym roku
zostaje on rozszerzony o kilka nowych punktów w związku z pandemią. Dlatego uczestnicy
zobowiązani będą do:
- dbania o higienę, w szczególności częstego mycia / dezynfekowania rąk,
- niezwłocznego zgłaszania wszelki niepokojących objawów chorobowych takich jak kaszel,
duszności, podwyższona temperatura
- korzystania z osłon na usta i nos na polecenie kierownika obozu lub opiekuna
3. Program będzie realizowany w ośrodku i jego najbliższej okolicy. Uczestnicy nie będą korzystali ze
środków komunikacji publicznej.
4. Uczestnicy wchodzący na pokład autokaru (busa) będą musieli każdorazowo dezynfekować dłonie.
Obowiązkowe jest korzystanie z osłon na nos i usta w trakcie przejazdu.
Odpowiedzialność rodziców:
1. Każdy rodzic jest zobowiązany do dostarczenia pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia dziecka.
W oświadczeniu rodzic/opiekun prawny informuje, że dziecko nie ma objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną (np. gorączki, duszności, kaszlu) oraz nie miało kontaktu z osobą
zakażoną, chorą lub podejrzaną o zakażenie COVID-19 w ciągu 14 dni poprzedzających wyjazd.
2. Dzieci są przyprowadzane na zbiórkę wyłącznie przez osoby zdrowe. Podczas zbiórki, jeśli to
możliwe, rodzice / opiekunowie zachowują bezpieczną odległość od pozostałych rodziców i
uczestników i nie wchodzą do autokaru.
3. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas
pobytu na wypoczynku.
4. W przypadku podjęcia przez lekarza decyzji o niemożności pozostania uczestnika w ośrodku z uwagi
na występujące u niego niepokojące objawy choroby rodzice zobowiązują się do odebrania dziecka z
obozu. Powinno się to odbyć niezwłocznie, czyli w ciągu 12 godzin.

