
Regulamin  Szkolnego Schroniska Młodzieżowego              

w Starym Borku, z zakresu zachowania zasad 

bezpieczeństwa w okresie COVID-19, w czasie trwania  

XLX Zlotu PTSM 2020 

 

I. Zasady ogólne 

1. Kierownik wypoczynku oraz opiekunowie wypoczynku zobowiązani są 

do podziału uczestników wypoczynku na grupy do 12 osób (w przypadku 

dzieci do 10. roku życia) i do 14 osób (dzieci powyżej 10. roku życia). 

2. Rozmieszczenie uczestników w taki sposób, aby w jednym pokoju były 

tylko dzieci z tej samej grupy oraz, w miarę możliwości, aby dana grupa 

była zakwaterowana w pokojach sąsiadujących ze sobą. 

3. Liczba osób w jednym pokoju nie może przekraczać 4 osób przy 

zachowaniu 4m kw. powierzchni noclegowej na 1 osobę. 

4. Przestrzeganie zachowania dystansu społecznego (co najmniej 2m).  

5. W pomieszczeniu, w którym prowadzone są zajęcia nie może być mniej 

niż 4m kw. na osobę. 

6. Każdy opiekun grupy wyposażony będzie w środek dezynfekcyjny w celu 

systematycznej dezynfekcji sprzętu sportowego. 

7. Każdy opiekun, który prowadzi zajęcia w ogólnodostępnej sali 

zobowiązany jest (bezwłocznie po zajęciach) do powiadomienia 

kierownika kolonii lub obsługę sprzatającą obiekt w celu posprzątania      

i zdezynfekowania sali. 

8. Organizacja zajęć musi uniemożliwiać bezpośrednie kontaktowanie się 

grup. 

9. Codziennie (rano i wieczorek) będzie mierzona temperatura uczestnikom 

wypoczynku i kadrze wypoczynku. 

10. Na stołówce należy rozmieścić grupę w taki sposób, żeby przy stoliku 

siedzieli uczestnicy jednej grupy wychowawczej oraz należy przestrzegać 

dystansu społecznego pomiędzy grupami. 

11. Podczas wyjść poza teren budynku należy unikać dużych skupisk 

ludzkich. 

12. W czasie przebywania na plaży należy wyznaczyć przestrzeń dla grupy. 

13.  Wszyscy uczestnicy wypoczynku muszą być zaopatrzeni w indywidualne 

osłony nosa i ust. 



14. W związku z pandemią COVID-19 została wyłączona z programu 

wypoczynku organizacja wycieczek z przewodnikiem, w celu 

ograniczenia kontaktów z osobami trzecimi. 

15. Wszyscy rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do podania numeru 

telefonu, co umożliwi szybki kontakt kierownika lub opiekuna 

wypoczynku z rodzicem/opiekunem prawnym np. w przypadku sytuacji 

podejrzenia zakażenia lub wystąpienia jakichkolwiek komplikacji podczas 

pobytu na wypoczynku. 

16. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do niezwłocznego – do 12 

godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich 

dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, 

kaszel, katar, duszności). 

 

II.   Zasady higieny podczas wypoczynku 

1.  Przestrzeganie wzmożonych zasad higieny poprzez częste mycie rąk 

wodą z mydłem oraz dezynfekcję rąk (według instrukcji umieszczonych 

w sanitariatach). 

Myć ręce: 

- zawsze po przyjściu do pokoju 

- zawsze przed jedzeniem   

-  po skorzystaniu z toalety  

-  po wydmuchaniu nosa, kaszlu lub kichaniu  

- zawsze, jeśli ręce są brudne, lepkie itp. 

2. Podczas kichania, kaszlu  zasłaniać twarz i nos przedramieniem. 

3. Zużytą chusteczkę higieniczną należy jak najszybciej wyrzucić  do 

zamkniętego kosza i umyć ręce. 

4. W miarę możliwości nie dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, 

nosa i oczu. 

 

 

 



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. Ustalenie miejsca, w którym ma przebywać osoba, u której wystąpiły 

niepokojące objawy sugerujące zakażenie koronawirusem.  

3. Bezwzględnie należy zastosować się do zaleceń Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i 

procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.  

4. Każdy opiekun  wypoczynku, sprawujący opiekę nad uczestnikami 

wypoczynku, jest zobowiązany powiadomić kierownika wypoczynku oraz 

rodzica/opiekuna prawnego dziecka o każdym niepokojącym symptomie 

zaobserwowanym u uczestnika wypoczynku. 

5. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego 

i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów 

prawa. 

 

 

Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawie zdrowia 
+48 222 500 115 

 

 
 


