
Regulamin uczestnictwa w półkolonii  

Zasady organizacyjne półkolonii 

związane z zachowaniem bezpieczeństwa 

na podstawie wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego w 2021 r. 

 

Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na wypoczynku: 

 Uczestnicy biorący udział w półkolonii: 

 - są zdrowi, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika 

wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną; 

- są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych 

przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny; 

- są zaopatrzeni w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku. 

 Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku: 

- udostępniają kierownikowi wypoczynku numery telefonu zapewniające szybką komunikację; 

- zobowiązują się do niezwłocznego odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich 

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

 Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji 

lub choroby zakaźnej. 

 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. 

 Kadra półkolonii została przeszkolona przed rozpoczęciem wypoczynku  z zakresu zachowania 

zasad bezpieczeństwa w okresie COVID19.  

 Kadra oraz uczestnicy wypoczynku są zobowiązani do regularnego i dokładnego mycia rąk wodą 

z mydłem oraz dezynfekowania ich środkiem do dezynfekcji. 

 Wszystkie osoby zapewniające realizacje programu wypoczynku (w tym wychowawcy, 

instruktorzy, kadra kierownicza, kierowcy, obsługa obiektu) są zdrowe, bez objawów infekcji lub 

innej choroby, w tym w szczególności zakaźnej, a w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem 

turnusu nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 

domowych. 

 

 Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie wypoczynku: 

 Szkoła posiada pomieszczenie zapewniające izolację osobom z objawami wskazującymi 

na wystąpienie choroby, w tym w szczególności choroby zakaźnej. 

 Organizator wypoczynku zapewnia środki higieniczne w ilości wystarczającej dla personelu oraz 

uczestników wypoczynku, jeżeli rodzice tego nie zapewnili.  



 Organizator wypoczynku, na wypadek wystąpienia okoliczności zaostrzenia ryzyka, ma 

na wyposażeniu również dodatkowe środki w postaci nieprzemakalnych fartuchów z długim 

rękawem, przyłbic. 

 W czasie półkolonii zapewniona jest opieka pielęgniarki. 

 Dozowniki z płynem odkażającym umieszczone są przy wejściu do budynku oraz do sal. 

 W placówce ograniczone jest przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum 

(z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego: m.in. osłony ust i nosa, stosowanie rękawiczek 

jednorazowych lub dezynfekcja rąk, dopuszczanie tylko osób zdrowych). 

 Organizator zapewnia stałą dostępność mydła, płynu dezynfekcyjnego oraz ciepłej wody 

do użytkowania na terenie obiektu, stale monitoruje prace porządkowe na terenie miejsca 

wypoczynku. 

 Sale do prowadzenia zajęć są regularnie wietrzone, sprzątane i dezynfekowane. 

 Numery telefonów alarmowych umieszczone są w łatwo dostępnym miejscu. 

 

Wyżywienie: 

 Organizacja stołówki zapewnia zachowanie dystansu pomiędzy uczestnikami.  

 Posiłki wydawane są na dwie zmiany. Po każdej grupie są dezynfekowane blaty stołów i poręcze 

krzeseł. 

 Wielorazowe naczynia i sztućce należy myte są z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 

60° C lub wyparzane. 

 Przechowywanie produktów prowadzone jest zgodnie z obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny żywienia.  

 Szczególna uwaga poświęcana jest na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk 

pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. 

 Do pracy w kuchni i stołówce są dopuszczone tylko osoby zdrowe, które nie miały kontaktu 

z osobami podejrzanymi o zakażenie oraz nie mają infekcji.  

 Personel kuchni i obsługi nie kontaktuje się bezpośrednio z uczestnikami i kadrą wypoczynku.  

 

Założenia organizacyjne wypoczynku dzieci  

 Grupa uczestników wypoczynku liczy do 15 osób. 

 Rodzic zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem półkolonii oraz do wypełnienia 

stosownego oświadczenia dostępnych na stronie szkoły. Oświadczenie należy dostarczyć 

do sekretariatu szkoły z w dniu rozpoczęcia półkolonii. 

 Rodzic zobowiązany jest do przestrzegania zadeklarowanych godzin pobytu dziecka 

na półkolonii. 

 Podczas przyprowadzania i odbierania dzieci rodzice stosują się do podanych na stronie szkoły 

zasad. 

 Wychowawca wyjaśnia i nadzoruje bezpieczne zachowania u dzieci: 

a) częste mycie rąk, mycie rąk przed posiłkiem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie 

 z aktywności fizycznej na zewnątrz; 



b) unikanie dotykania ręką nosa, ust, oczu; 

c) nie podawanie sobie rąk. 

 Dziecko przynosi swoje przybory, z których nikt poza nim nie korzysta. 

 

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u uczestnika, kierownika lub 

wychowawcy wypoczynku podczas wypoczynku 

 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. 

 Bezwzględnie należy zastosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.  

 Kadra wypoczynku, sprawująca opiekę nad uczestnikami wypoczynku, jest poinstruowana przez 

organizatora o procedurze postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia 

koronawirusem podczas wypoczynku, w tym o konieczności powiadomienia stacji sanitarno-

epidemiologicznej.  

 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. 

 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby z zewnątrz zakażenia koronawirusem 

 Ustalenie listy osób obecnych w tym samym czasie 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. 

 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. 
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