REGULAMIN i PROCEDURY
zachowania dla ograniczenia ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry
podczas wypoczynku Klubu Sportowego „HAND to HAND 1” w czasie
stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19 w Polsce
(uzupełnienie do Regulamin Wypoczynku Dzieci i Młodzieży Klubu Sportowego „HAND to HAND 1”)

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Rodzic/opiekun prawny uczestnika wypoczynku K. S. „HAND to HAND 1” zobowiązany jest wypełnić
i podpisać oświadczenie o:
a. zapoznaniu się z niniejszym „Regulaminem i procedurami”
b. braku infekcji i objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną
c. wyrażeniu zgody na pomiar temperatury ciała dziecka
d. świadomości ryzyka związanego z wirusem SARS CoV-2
e. zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO
UCZESTNICY WYPOCZYNKU:
1. W dniu wyjazdu są zdrowi, tzn. nie mają infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę
zakaźną, co poświadczają rodzice/opiekunowie prawni dziecka w pisemnym oświadczeniu.
2. Nie mieli kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku,
co poświadczają rodzice/opiekunowie prawni dziecka w pisemnym oświadczeniu.
3. Są przygotowani do stosowania się do regulaminów i procedur dla ograniczenia ryzyka zakażenia
podczas obozu w czasie stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19 w Polsce oraz przestrzeganiem
wzmożonych zasad higieny obowiązujących podczas trwania wypoczynku.
4. Będą mieli mierzoną temperaturę ciała przy pomocy termometru bezprzewodowego np. przed
wejściem do autokaru, podczas pobytu na obozie. Temperatura powyżej 38 stopni Celsjusza
(potwierdzonej w dwukrotnym badaniu z zachowaniem 15 minut przerwy) będzie powodowała
odizolowanie dziecka i konsultację medyczną.
5. Zostaną zapoznani z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk, prawidłowym używaniem środków ochrony
osobistej oraz zasadami bezpieczeństwa higieny zgodnie z wytycznymi GIS, MZ, MEN i MS
6. Są zobowiązani do regularnego i dokładnego mycia rąk ciepła wodą z mydłem oraz ich dezynfekowania
środkiem do dezynfekcji.
7. Przy wejściu i wyjściu na teren pomieszczeń wspólnych, w których będą prowadzone zajęcia, wydawane
posiłki itp oraz po skorzystaniu ze wspólnych przedmiotów są zobowiązani dokładnie zdezynfekować
i/lub umyć dłonie. Przy salach i pomieszczeniach znajdują się dozowniki z atestowanymi płynami do
dezynfekcji. Jeśli uczestnik wypoczynku jest uczulony na ogólnie dostępne środki dezynfekujące to
powinien mieć własne środki odkażające.
8. Zobowiązani są do zakrywania nosa i ust podczas wyjść poza teren zakwaterowania do miejsc
użyteczności publicznej zgodnie z zaleceniami wychowawcy i Rozporządzeniem Rady Ministrów
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii.
9. Mogą zostać odizolowani w przypadku wystąpienia u nich niepokojących objawów choroby
(podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności)
10. W pokojach oraz w salach zajęciowych może przebywać. maksymalnie 1 osoba na 4 metry kwadratowe
11. Z uwagi na kontynuowanie pracy śródrocznej ilości osób w grupach wychowawczych będą zgodne z
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.
RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI UCZESTNIKÓW WYPOCZYNKU:
1. Osoba odprowadzająca dziecko na zbiórkę (jeden rodzic lub opiekun) jest zdrowa, nie ma objawów
infekcji lub choroby zakaźnej. Musi stosować się do Rozporządzenia Rady Ministrów w zakresie
zakrywania nosa i ust oraz zachowania dystansu względem innych osób.
2. Obowiązuje zakaz wchodzenia osoby odprowadzającej do autokaru, w którym znajdują się dzieci.
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3. Osoby dowożące lub odbierające dziecko bezpośrednio do/z miejsca wypoczynku zobowiązane są do
telefonicznego powiadomienia wychowawcy lub kierownika wypoczynku o fakcie przybycia.
Przekazanie dziecka następuje w umówionym miejscu, oddalonym od pozostałych uczestników
wypoczynku. W przekazaniu uczestniczy jeden rodzic/opiekun prawny (zdrowy, nie mający objawów
infekcji lub choroby zakaźnej) i wyznaczona przez kierownika osoba z kadry.
4. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/
prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału
w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. To samo dotyczy pełnoletniego
uczestnika wypoczynku. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest
dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.
5. Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu
na wypoczynku.
6. W przypadku potwierdzenia, przez osobę sprawującą opiekę medyczną podczas wypoczynku, objawów
sugerujących chorobę zakaźną rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do niezwłocznego (do 12
godzin) odbioru dziecka z wypoczynku.
7. Udostępniają organizatorowi wypoczynku numer telefonu zapewniający szybką komunikację.
8. Są świadomi, że nie mają możliwości wejścia i przemieszczania się na terenie obiektu, w którym odbywa
się wypoczynek (nie ma możliwości odwiedzin dziecka podczas trwania wypoczynku i czasowego
odbioru i powrotu dziecka na obóz).
KADRA WYPOCZYNKU:
1. Kadra wypoczynku musi być zdrowa, nie wykazywać objawów choroby zakaźnej co poświadcza
pisemnym oświadczeniem w dniu wyjazdu na obóz.
2. Kadra wypoczynku, zostanie przeszkolona przez organizatora o wytycznych, regulaminie i procedurze
zachowania dla ograniczenia ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas wypoczynku w czasie
stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19 w Polsce, postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia
zakażenia koronawirusem podczas wypoczynku, oraz konieczności wdrażania i nadzorowania
uczestników wypoczynku do nowych reguł sanitarnych
3. Kadra wypoczynku jest zobowiązana powiadomić kierownika wypoczynku o każdym niepokojącym
symptomie zaobserwowanym u uczestnika wypoczynku
4. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia,
dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także
obowiązujących przepisów prawa.
PROCEDURY POSTĘPOWANIA w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem:
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 taką osobę w oddzielnym pomieszczeniu oraz skontaktuje się telefonicznie z
lekarzem, stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu
zdrowia zadzwoni pod nr 999 lub 112 i poinformuje o możliwości zakażenia koronawirusem.
2. W przypadku wystąpienia u uczestnika wypoczynku niepokojących objawów sugerujących zakażenie
koronawirusem należy:
a. niezwłocznie odizolować go w wyznaczonym do tego miejscu, zapewniając opiekę
b. skontaktować się z opieką medyczną w celu konsultacji stanu zdrowia uczestnika
c. poinformować o zaistniałym fakcie rodzica/opiekuna prawnego i w przypadku potwierdzenia
podejrzenia zakażenia zobowiązać go do niezwłocznego (do 12 godzin) odbioru dziecka z
wypoczynku
3. W przypadku potwierdzenia przez opiekuna medycznego podejrzenia osoby przebywającej na
wypoczynku (uczestnika, kadry itp.) zakażenia należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową
stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń
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4. W przypadku konieczności odizolowania kadry wypoczynku:
a. wychowawcy → jego obowiązki przejmuje wychowawca rezerwowy
b. instruktora/trenera → prowadzenie jego zajęć przejmuje inny instruktor/trener lub uczestnicy
wypoczynku pozostają pod opieką wychowawcy
c. kierownika → jego obowiązki przejmuje organizator lub wyznaczona przez niego osoba
Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby z „zewnątrz” zakażenia koronawirusem:
1. Ustalenie listy osób obecnych w tym samym czasie co osoba z „zewnątrz” i zalecenie stosowania się do
wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz
https://gis.gov.pl/odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
2. Dokładne zdezynfekowanie przestrzeni, w której przebywała zakażona osoba z zewnątrz (ze
wskazaniem, że nie mamy pewności, czy w momencie świadczenia usługi dana osoba była już zakażona)
oraz zdezynfekowanie rzeczy, które były wykorzystywane w trakcie wizyty.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Niniejszy regulamin opracowano na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
oraz wytycznych GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży oraz MS
2. Niniejszy regulamin może zostać w każdym czasie zmieniony w związku z modyfikacją wytycznych GIS,
MEN, MZ lub innymi zmianami w przepisach.
3. O ewentualnej zmianie regulaminu organizator poinformuje rodziców niezwłocznie.
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