
PROCEDURY ZAPOBIEGANIA WIRUSEM SARS-CoV-2  

 informacja dla rodziców / opiekunów prawnych 

 

1. Zakaz wstępu rodziców/opiekunów prawnych do sal, w których odbywają się zajęcia  

w ramach akcji „Lato w mieście 2020”. 

2. Obligatoryjne dezynfekowanie rąk przez dorosłych i dzieci przy wejściu  

do budynku. 

3. Poinformowanie uczestników i ich rodziców/opiekunów prawnych o nie przychodzeniu 

do placówki w sytuacji stwierdzenia u siebie niepokojących objawów choroby zakaźnej, 

kontakcie z osoba chorą, zakażoną, izolowaną lub kwarantannowaną. 

4. Brak możliwości przyjęcia do placówki dzieci oraz podjęcia pracy w placówce przez 

pracowników, którzy w ciągu ostatnich 14 dni mieli kontakt z osobą, u której 

potwierdzono lub podejrzewa się zakażenie SARS-CoV-2, a także wszystkich osób 

wykazujących objawy infekcji dróg oddechowych.  

5. Na zajęcia może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną.  

6. Osoby odprowadzające dziecko na pókolonie są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub 

choroby zakaźnej, a także nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie 

lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem półkolonii.  

7. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg 

zakażenia, rodzic/opiekun prawny, ma obowiązek poinformować organizatora o tym 

fakcie na etapie zgłaszania udziału w półkolonii w karcie kwalifikacyjnej uczestnika 

półkolonii. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne 

jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału  

w półkolonii. 

8. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych pomiaru temperatury 

ciała można dokonać przy pomocy termometru bezdotykowego za zgoda 

osoby/rodzica/opiekuna prawnego.  

9. Rekomenduje się uzgodnienie szybkiej ścieżki komunikacji (telefon, poczta 

elektroniczna) z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka w razie złego samopoczucia 

dziecka.  

10. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązuje się do niezwłocznego odbioru dziecka  

z półkolonii w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby 

(podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności). 

11. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych 

przedmiotów lub zabawek.  

12. Należy zaopatrzyć uczestnika półkolonii w indywidualne osłony nosa i ust. 

 

 

 

 

 



W zakresie prowadzenia zajęć z uczestnikami: 

 

1. Program półkolonii będzie realizowany w placówce lub  

w jej najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt  

z osobami trzecimi. 

2. Wyłączone z programu będą wyjścia do miejsc publicznych, w tym zwiedzanie 

obiektów publicznych. 

3. 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), przy czym minimalna 

przestrzeń na jedno dziecko lub opiekuna nie powinna być mniejsza niż 4 m2. 

4. Przyporządkowanie stałych wychowawców do danej grupy. 

5. Dystans między dziećmi, a także między opiekunami, a dziećmi powinien wynosić nie 

mniej niż 2 m.  

6. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęt, który nie można 

poddać czyszczeniu lub dezynfekcji.  

7. Przybory sportowe, programowe należy dokładnie czyścic i dezynfekować. 

8. Sale do prowadzenia zajęć muszą być regularnie wietrzone, sprzątane i dezynfekowane. 

9. Należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi kontakt poszczególnych 

grup dzieci. 

 

 

 


