
Procedury bezpieczeństwa podczas półkolonii letnich 

 

I. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNIKOM PODCZAS PÓŁKOLONII LETNICH 

1. Uczestnicy wypoczynku na półkolonii: 

1) Są zdrowi w dniu zgłoszenia się do szkoły, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym 

oświadczeniu o braku u uczestnika półkolonii infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną. 

2) Nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną 

o zakażenie w okresie 10 dni przed rozpoczęciem wypoczynku, co stwierdza się na podstawie 

oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów. 

3) Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych 

z zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem obowiązujących w tym zakresie 

przepisów i zasad higieny. 

2. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku: 

1) Udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt 

zapewniający szybką komunikację. 

2) Zobowiązują się do niezwłocznego odbioru dziecka z półkolonii w przypadku wystąpienia u ich 

dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności, 

biegunka, wymioty lub wysypka). 

-rodzice/prawni opiekunowie zobowiązują się do mierzenia dziecku temperatury codziennie 

przed przyjściem na półkolonie. W przypadku temperatury powyżej 37,5 dziecko nie może 

uczestniczyć w zajęciach 

3) Osoby odprowadzające dziecko do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby 

zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji. 

4) Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, zwiększającą ryzyko na cięższy przebieg zakażenia, 

rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania 

udziału w półkoloniach w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. 

5) Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w maseczki do użycia podczas pobytu na półkoloniach. 

II. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA W MIEJSCU WYPOCZYNKU 



1. Wypoczynek jest organizowany w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej 

Górze  w miejscu spełniającym warunki bezpieczeństwa (m.in. opinia straży pożarnej, dopuszczenie 

obiektu do użyteczności publicznej). 

2. W szkole jest pomieszczenie umożliwiające zapewnienie izolacji osobom z objawami wskazującymi 

na wystąpienie choroby, w tym w szczególności choroby zakaźnej. 

3. Podczas wypoczynku obowiązuje regulamin uczestnictwa, który zawiera zasady bezpieczeństwa 

uwzględniające stan zagrożenia epidemicznego. 

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

5. Przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu, pomieszczenia powinny być poddane 

dodatkowemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, 

włączników. 

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

uczestników wypoczynku. 

7. Osoby zatrudnione podczas wypoczynku zaopatrzone są w indywidualne środki ochrony osobistej. 

Organizator wypoczynku, na wypadek wystąpienia okoliczności zaostrzenia ryzyka, ma na 

wyposażeniu również dodatkowe środki w postaci nieprzemakalnych fartuchów z długim rękawem, 

8. Przed rozpoczęciem półkolonii kadry wypoczynku zostanie przeszkolona z zakresu zachowania 

zasad bezpieczeństwa w okresie COVID19. 

9. Pracownicy i uczestnicy wypoczynku mają zapewniony dostęp do miejsc, w których mogą myć 

ręce mydłem i wodą. 

11. Kadra oraz uczestnicy wypoczynku stosują regularne i dokładne mycie rąk wodą z mydłem oraz 

dezynfekowanie ich środkiem do dezynfekcji . W widocznym miejscu umieszczone są dozowniki z 

płynem odkażającym przy wejściach do budynku oraz do pomieszczeń wspólnie użytkowanych. 

12. Dozowniki są regularnie napełniane. 

13. Jeżeli kierownik wypoczynku otrzyma zalecenie od inspektora sanitarnego, należy wyznaczyć 

osobę do pomiaru temperatury uczestnikom oraz kadrze wypoczynku. Pomiaru temperatury 

dokonuje się za zgodą wychowawcy, innej osoby zatrudnionej podczas wypoczynku, 

rodzica/opiekuna prawnego (honorowane może być oświadczenie otrzymane od rodzica przed 

rozpoczęciem wypoczynku). 


