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ZASADY ODBYWANIA SIĘ WYPOCZYNKU/PÓŁKOLONII W CSE SKAKANKA
W CZASIE ZAOSTRZONEGO RYGORU SANITARNEGO
Celem wdrożenia zasad jest:
1. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom uczęszczającym na zajęcia, ich rodzicom oraz
pracownikom CSE SkakAnka.
2. Ograniczenie możliwości zakażenia pracowników przez osoby z zewnątrz (rodzice,
dostawcy).
3. Umożliwienie bezpiecznego funkcjonowania obiektu w warunkach trwania epidemii
COVID-19.
4. Kompleksowe działanie dostosowane do zaawansowania stanu epidemicznego.
WYPOCZYNEK/PÓŁKOLONIA
Jeżeli stosowne przepisy i zarządzenia władz nie stanowią inaczej, to:
1. wypoczynek/półkolonia odbędzie się zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi
odpowiednich instytucji sanitarnych
2. w wypoczynku/półkolonii będą mogły uczestniczyć wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów
sugerujących chorobę zakaźną, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą w izolacji
w warunkach domowych i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 10
dni przez rozpoczęciem wypoczynku/półkolonii, co stwierdza się na podstawie
oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów lub pełnoletniego uczestnika
wypoczynku/półkolonii
3. osoby odprowadzające i odbierające dziecko do obiektu muszą być zdrowe, nie mogą
mieć objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie mogą podlegać obowiązkowej
kwarantannie lub izolacji
4. jeżeli w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach
domowych, nie wolno dziecka przyprowadzać na zajęcia
5. każde dziecko uczestniczące w wypoczynku/półkolonii, przed przystąpieniem do zajęć musi
mieć podpisane oświadczenie rodzica/opiekuna ustawowego o świadomości ryzyka
epidemicznego wynikającego z uczestniczenia w zajęciach oraz zgodę na pomiar
temperatury
6. uczestnicy wypoczynku będą zobowiązani do stosowania się do wszelkich zarządzeń
i regulaminów wynikających z obowiązujących przepisów i wytycznych odpowiednich
instytucji sanitarnych
7. jeżeli przepisy nie będą stanowić inaczej, zajęcia będą się odbywać przez cztery dni w
okresie od 27.12-30.12.2021 r., w dni powszednie, w godzinach od 8:00 do 17:00
8. wszystkie dzieci przed wejściem do i po wyjściu z sali wspinaczkowo-gimnastycznej są
zobowiązane do dokładnego umycia i w razie potrzeby dezynfekcji rąk
9. jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, zwiększającą ryzyko ciężkiego przebiegu
COVID-19, rodzic/prawny opiekun ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie,
na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku/półkolonii, w karcie kwalifikacyjnej uczestnika
wypoczynku/półkolonii.
10. należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku/półkolonii w maseczki do użycia podczas
pobytu na wypoczynku/półkolonii
11. po
otrzymaniu
zalecenia
od
inspektora
sanitarnego
wszyscy
uczestnicy
wypoczynku/półkolonii po wejściu do CSE SkakAnka zostaną poddani obowiązkowemu
pomiarowi temperatury
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