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ZAKRES I CEL WPROWADZONEJ PROCEDURY: 

1. Wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń zmniejszających ryzyko zakażenia dzieci i młodzieży wirusem 

COVID-19 podczas pobytu na wypoczynku. 

2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia poprzez wprowadzenie zrozumiałego regulaminu dla uczestników 

wypoczynku oraz ich rodziców/ prawnych opiekunów. 

3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie miejsca wypoczynku w ramach zabezpieczenia 

przed możliwym zakażeniem. 

4. Kompleksowe działanie dostosowane do zaawansowania stanu epidemicznego. 

 

I. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA KOLONII / OBOZU 

1. Organizator ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w ośrodku 

do wymogów zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby 

COVID-19.  

2. Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o odpowiedzialności 

za podjętą decyzję, związaną z wysłaniem dziecka do placówki. 

3. W związku z powyższym wymagane jest podpisanie odpowiedniego OŚWIADCZENIA stanowiącego 

Załącznik nr 1. 

4. Wyposaża pomieszczenie tzw. izolatorium w zestaw ochronny w skład, którego wchodzi: 1 płyn 

dezynfekcyjny, 1 przyłbica, 1 fartuch ochronny, 2 maseczki , co najmniej 10 par rękawiczek 

oraz wszystkie inne niezbędne sprzęty. 

5. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, przyłbice, maseczki, fartuchy itd.) 

oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni. 

6. Organizator zapewnia odpowiednią liczbę miejsc noclegowych przy założeniu, że w jednym pokoju 

zakwaterowani są uczestnicy z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia w trakcie wypoczynku, 

przy czym liczba osób zakwaterowanych w jednym pokoju nie może przekraczać 4 osób 

przy zachowaniu 4 m2 powierzchni noclegowej na 1 osobę. 

7. Organizator zapewnia całodobową obecność pielęgniarki podczas trwania turnusu. 



 

8.  Organizator wypoczynku organizuje transport uczestników obozu/kolonii z miejsca zamieszkania 

do miejsca zakwaterowania podczas kolonii oraz w drodze powrotnej poprzez wyznaczonego wcześniej 

przewoźnika zgodnie z obowiązującymi przepisami, w których mowa o ograniczeniach. Zapewnia 

również odpowiednią ilość opiekunów dzieci podczas transportu. 

9. Organizator zapewnia miejsce zbiórki uczestników wypoczynku zapewniające przestrzeń dla zachowania 

dystansu społecznego. Uprasza się, by rodzice i opiekunowie nie wchodzili do autokaru. 

10. Organizator zapewnia dostęp do termometru bezdotykowego oraz regularny pomiar temperatury 

uczestnikom wypoczynku oraz kadrze. 

 

II. OBOWIĄZKI KIEROWNIKA KOLONII/OBOZU 

1. Współpracuje z organizatorem wypoczynku i Ośrodkiem Kolonijnym w celu zapewnienia odpowiednich 

środków dezynfekcji i środków ochrony. 

2. Organizuje pracę personelu pedagogicznego w czasie wypoczynku dzieci i młodzieży w warunkach 

pandemii koronawirusa i choroby COVID-19. 

3. Planuje organizację pracy placówki podczas zajęć opiekuńczo- wychowawczych. 

4. Wspólnie z Ośrodkiem, gdzie zorganizowany jest wypoczynek, organizuje na terenie ośrodka 

pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika, 

tzw. IZOLATORIUM. 

5. Dokonuje podziału grupy pod względem wiekowym oraz ilościowym, przy czym w grupie dzieci do lat 

10 nie może być więcej osób niż 12 a w grupie uczestników powyżej 10 roku życia liczba ta nie może 

przekraczać 14. 

6. Dokonuje rozlokowania dzieci i młodzieży z zachowaniem proporcji (maksymalnie 4 uczestników 

w jednym pokoju). 

7. Przeprowadza szkolenie kadry wychowawców odnośnie przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu. 

8. Opracowuje harmonogramy korzystania z infrastruktury ośrodka z uwzględnieniem zachowania dystansu 

społecznego oraz obostrzeń sanitarnych. 

9. Dokonuje podziału uczestników kolonii na zmianowe wydawanie posiłków (grupy siadają przy swoich 

stołach) tak, aby zachować jak największy dystans pomiędzy uczestnikami. 

10. Kierownik kolonii ogranicza do minimum odwiedziny osób z zewnątrz na terenie ośrodka 

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

lub dezynfekcja rąk, dopuszczanie tylko osób zdrowych). 

11. 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. 

12. Podczas imprez kulturalno-oświatowych oraz wydarzeń kolonijnych/obozowych organizowanych 

na otwartej przestrzeni uczestnicy wypoczynku zachowują dystans społeczny – odległość 2 m od siebie. 

 

III. OBOWIĄZKI RODZICÓW 

1. Udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający 

szybką komunikację. (karta uczestnika) 

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. Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu 

na wypoczynku. 

 

IV. ZADANIA WYCHOWAWCÓW 

1. Wychowawca sprawuje 24 godzinną opiekę nad powierzoną grupą wychowanków. 

2. Przeprowadza odnotowywane w dzienniczku zajęć systematyczne pogadanki nt. zachowania 

bezpieczeństwa oraz zachowania dystansu społecznego. 

3. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z placówki oraz w trakcie pracy często odkaża ręce płynem 

do dezynfekcji rąk myje ręce zgodnie z zasadami instrukcji. 

4. Dopilnowuje, aby w pawilonach/ każdym pokoju wisiały instrukcje, prawidłowego mycia rąk.  

5. Wychowawca odpowiada za bezpieczeństwo, wygląd, higienę, zdrowie oraz wychowanie uczestników 

kolonii. 



 

6. Jest bezpośrednim opiekunem i organizatorem czasu powierzonych mu dzieci. 

7. Współpracuje ściśle z pielęgniarką, przeprowadza codzienne obserwacje stanu zdrowia i samopoczucia 

dzieci. 

8. Organizuje i przeprowadza zajęcia w swojej grupie. 

9. Posiada podstawowe wiadomości z zakresu prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. 

10. Prowadzi dziennik zajęć swojej grupy. 

11. Wychowawca zna i przestrzega zasady i przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

12. Wychowawca realizuje program wychowawczy w miejscu wypoczynku lub w jego najbliższej okolicy, 

w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi. 

13. Wychowawca ogranicza do minimum wyjścia grup do miejsc publicznych i uzgadnia je z kierownikiem 

kolonii. 

14. Podczas zajęć sportowych oraz programowych wychowawca dokładnie czyści i dezynfekuje przybory 

oraz sprzęt sportowy. 

15. Wychowawcy organizują tak zajęcia, aby uniemożliwić bezpośrednie kontaktowanie się grup. 

16. 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. 

 

VII. OBOWIĄZEK UCZESTNIKA  

1. Na czas funkcjonowania kolonii/obozu uczestnik nosi ze sobą (nie jest to jednoznaczne z ciągłym 

zakrywaniem ust i nosa) maseczkę, którą będzie zakładał przede wszystkim w miejscach instytucji 

kultury/sklepach, itp.  

2. Uczestnik kolonii/obozu będzie stosował się do poleceń wychowawcy, kierownika oraz pielęgniarki w 

ramach bezpieczeństwa higienicznego i sanitarnego. 

 

 

 

Projekt regulaminu opracowano 9.06.2020 r. 

Może on ulec zmianie po ustaleniu przez GIS, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rozwoju, MEN oraz 

Kuratorium uaktualnionych procedur. Ostateczna wersja będzie opublikowana jeszcze przed wyjazdem 

kolonijnym. 


