
 

 

 

 

ZASADY SANITARNE PODCZAS PÓŁKOLONII LETNICH 

 

 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, podczas półkolonii letnich będziemy się 

stosować do wytycznych GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży i  

starać zachować szczególne środki ostrożności aby zapewnić bezpieczeństwo dzieci: 

 

- w półkoloniach mogą brać udział jedynie dzieci zdrowe, niemające objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną, zgodnie z pisemnym oświadczeniem rodziców 

- opiekun odprowadzający i odbierający dzieci musi być zdrowy, bez żadnych objawów 

choroby zakaźnej. W okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem półkolonii nie powinien 

zamieszkiwać z osobą przebywającą na kwarantannie 

-.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 przypadku występowania u uczestnika chorób 

przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do udziału w wypoczynku 

- rodzice/prawni opiekunowie uczestników półkolonii zobowiązują się do niezwłocznego 

odbioru dziecka w przypadku gdy u dziecka pojawią się niepokojące objawy choroby 

(podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności) 

-  rodzice/prawni opiekunowie zobowiązują się do mierzenia dziecku temperatury codziennie 

przed przyjściem na półkolonie. W przypadku temperatury powyżej 37,5 dziecko nie może 

uczestniczyć w zajęciach 

 

- podczas pobytu na półkolonii uczestników i kadrę obowiązuje dezynfekcja rąk za każdym 

razem przed wejściem do pomieszczeń oraz częste i dokładne mycie. 

  

Procedury organizacyjne: 

 

- wszystkie sale będą regularnie wietrzone, meble oraz zabawki dezynfekowane 

- na bieżąco dezynfekowane będą toalety, klamki, poręcze, uchwyty 



- po każdym turnusie obowiązuje sprzątnięcie pomieszczeń, dezynfekcja powierzchni 

dotykowych oraz gruntowne wywietrzenie 

- personel zostanie wyposażony w środki ochrony indywidualnej 

- w razie wystąpienia u uczestnika wypoczynku niepokojących objawów wyznacza się 

pomieszczenie, w którym będzie można czasowo odizolować uczestnika 

- będzie ograniczany kontakt z osobami trzecimi na terenie obiektu 

- jeżeli jakieś zajęcia będą wymagały wyjścia poza teren placówki, będą one prowadzone w 

taki sposób, aby unikać miejsc o dużym natężeniu ruchu 

- rodzice / opiekunowie będą mogli odprowadzać dziecko wyłącznie do przestrzeni wspólnej 

bez możliwości wejścia do sal 

- przy wejściu będzie obowiązywała dezynfekcja rąk dla dzieci i dla rodziców 

- rodziców będzie obowiązywać zakrywanie ust i nosa na terenie placówki 

- posiłki będą wydawane w jednorazowych pojemnikach oraz ze sztućcami jednorazowymi 

przy zachowaniu odstępów miedzy uczestnikami półkolonii 

- napoje będą wydawane w jednorazowych kubeczkach 

- kadra będzie miała dostęp do termometru bezdotykowego oraz prowadzić pomiar temperatury 

uczestnikom półkolonii 

 

 

 

 

  

 


