
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19 OBOWIĄZUJĄCE W
TRAKCIE PÓŁKOLONII LETNICH 2020 W TERMACH MALTAŃSKICH*

*Niniejsze procedury obowiązują na dzień 16.06.2020 r. Aktualizacja nastąpi każdorazowo po 
pojawieniu się nowych wytycznych GIS oraz MZ 

Wstęp:

Celem wdrażanych procedur jest wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń zmniejszających ryzyko 
zakażenia dzieci i młodzieży podczas pobytu na półkoloniach letnich w Termach Maltańskich.

Podstawą do opracowania procedury są:

1) obowiązujące akty prawne i wytyczne GIS,
2) wizja lokalna, analiza ryzyka,
3) potrzeby związane z formą użytkowania obiektu oraz technologią i specyfiką pracy.

I. Zapewnienie uczestnikom bezpieczeństwa w miejscu wypoczynku podczas pobytu na półkoloniach

1. Wypoczynek jest organizowany w obiekcie spełniającym warunki bezpieczeństwa (m.in. opinia 
straży pożarnej).
2. Organizator opracowuje i przedstawia uczestnikom i ich rodzicom/prawnym opiekunom 
szczegółowy regulamin pobytu z zasadami higieny podczas wypoczynku.
3. Organizator zapewnia przeszkolenie kadry wypoczynku w zakresie obowiązujących procedur. 
Podczas szkolenia przestrzegano przed dotykaniem dłonmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, 
zwrócono uwagę na dbanie o odporność, kondycję fizyczną, racjonalne odzywianie. 
Zaleca się, aby grupa uczestników wypoczynku liczyła do 12 osób (w przypadku dzieci do 10. roku 
życia) i do 14 osób (dzieci powyżej 10. roku życia). 
4. Pomieszczenia, w których jest organizowany wypoczynek dzieci i młodzieży, przeznaczone są tylko 
dla wypoczynku dzieci i młodzieży uczestniczącej w półkoloniach.
5. Obiekt poddawany jest dodatkowemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy,
klamek, blatów, włączników.
6. Organizator zapewnia grupom uczestniczącym w półkoloniach pomieszczenia o powierzchni 
pozwalającej przebywać jednocześnie 12 uczestnikom, przy zachowaniu 4 m kw. powierzchni na 1 
osobę. Liczba uczestników przebywających w obiekcie w zależności od standardu obiektu jest zatem 
dostosowana i zapewniająca dystans społeczny podczas pobytu, w tym podczas prowadzenia zajęć.
7. Organizator dysponuje infrastrukturą obiektu umożliwiającą zapewnienie izolacji osobom z 
objawami wskazującymi na wystąpienie choroby, w tym w szczególności choroby zakaźnej.
8. Organizator wypoczynku zapewnia środki higieniczne w ilości wystarczającej dla personelu oraz 
uczestników wypoczynku. 
9. Organizator zapewnia stałą dostępność mydła, płynu dezynfekcyjnego oraz ciepłej wody do 
użytkowania na terenie obiektu. W pomieszczeniach sanitarnych wywiesza informacje (plakaty) o 
sposobie prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk. Organizator zapewnienia sprzęt i środki niezbędne 
do zachowania czystości i stale monitoruje prace porządkowe na terenie miejsca wypoczynku.
10. W widocznym miejscu przy wejściach do obiektu oraz do pomieszczeń wspólnie użytkowanych 
umieszczone są dozowniki z płynem odkażającym.



11. Na terenie obiektu obecni są ratownicy medyczni.
12. Organizator zapewnia dostęp do termometru bezdotykowego oraz pomiar temperatury 
uczestnikom wypoczynku każdego dnia przed wejściem do sali i kadrze wypoczynku. 
13. Posiłki dla uczestników półkolonii organizowane są z zachowaniem dystansu pomiędzy grupami. 
Posiłki wydawane są w naczyniach wielorazowych, mytych w temperaturze powyżej 60 C, a stoły i 
krzesła dezynfekowane na bieżąco po każdym użytkowniku.
14. Przejazdy uczestników w ramach wypoczynku odbywa się transportem publicznym, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, w których mowa o ograniczeniach.
15. Infrastruktura obiektu i sprzęt sportowy wykorzystywany w trakcie zajęć w ramach wypoczynku 
są regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących.
16. Sale do prowadzenia zajęć są regularnie wietrzone, sprzątane i dezynfekowane.
17. Organizacja zajęć uniemożliwia bezpośrednie kontaktowanie się grup.

II. Uczestnicy wypoczynku:

1. Są zdrowi w dniu przybycia na wypoczynek, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym 
oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku 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 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku, co stwierdza się na podstawie 
oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów lub pełnoletniego uczestnika wypoczynku.
3. Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z 
zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad 
higieny.
4. Powinni umieć dostosować się do polecen opiekunów, wychowawców i potrafić podporządkować 
się do zasad i regulaminów. 

III. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku:

1. Udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt 
zapewniający szybką komunikację.
2. Zobowiązują się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku 
wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar,
duszności).
3. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji 
lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w 
warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.
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. W przypadku występowania 
u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.
5. Zaopatrują uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na 
wypoczynku – w trakcie wyjść i w miejscach tego wymagających.

IV. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u uczestnika, kierownika lub 
wychowawcy wypoczynku podczas wypoczynku



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, ze 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. Kierownik wypoczynku lub wskazana przez niego osoba w przypadku wystąpienia u uczestnika 
wypoczynku niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem informuje o tym 
rodzica/opiekuna prawnego, który ma obowiązek w ciągu 2 godzin od otrzymania wiadomości 
przyjechać i przejąć obowiązek opieki nad dzieckiem.
3. Kadra wypoczynku, sprawująca opiekę nad uczestnikami wypoczynku, została poinstruowana 
przez organizatora o procedurze postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia 
koronawirusem na wypoczynku, w tym o konieczności powiadomienia stacji sanitarno-
epidemiologicznej. 
4. 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.

IV. 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 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.


