ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU OBOZU OBEJMUJĄCY WYTYCZNE GŁÓWNEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO, MINISTERSTWA ZDROWIA I MINISTERSTWA
EDUKACJI NARODOWEJ DLA ORGANIZATORÓW WYPOCZYNKU DZIECI I
MŁODZIEŻY
Letni obóz piłkarki MUKS Żaki Szczecin w Bornym Sulinowie (02-08.08.2020 r.)
Cel:





Minimalizowanie ryzyka zakażenia poprzez wprowadzenie zrozumiałego regulaminu dla
uczestników wypoczynku oraz ich rodziców/ prawnych opiekunów lub pełnoletnich
uczestników chcących uczestniczyć w wypoczynku.
Ograniczenie liczby kontaktów na terenie miejsca wypoczynku w ramach zabezpieczenia przed
możliwym zakażeniem.
Stosowanie się w miejscu wypoczynku do wymogów określających warunki bezpieczeństwa
(m.in. opinia straży pożarnej, dopuszczenie obiektu do użyteczności publicznej).
Kompleksowe działanie dostosowane do zaawansowania stanu epidemicznego.
ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNIKOM PODCZAS OBOZU.

I.

JAKO RODZIC/ OPIEKUN PRAWNY OŚWIADCZAM:








II.

o braku u uczestnika obozu infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
uczestnik obozu nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miał kontaktu z
osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku.
uczestnik obozu jest przygotowany do stosowania się do wytycznych i regulaminów
uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz
przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.
zobowiązuję się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z obozu w przypadku
wystąpienia u dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel,
katar, duszności).
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 obozu.
zaopatrzę uczestnika obozu w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na
wypoczynku.
jeżeli kierownik obozu otrzyma zalecenie od inspektora sanitarnego, wyrażam zgodę na pomiar
temperatury uczestnikowi obozu (przez wyznaczoną osobę).
ZAŁOŻENIA ORGNIZACYJNE:

 Organizator wypoczynku zapewnia środki higieniczne w ilości wystarczającej dla personelu
oraz uczestników wypoczynku.
 Organizator zapewnia stałą obecność lub możliwość natychmiastowej interwencji pielęgniarki.
 Należy ograniczyć odwiedziny uczestników przez osoby z zewnątrz (rodziców, dziadków).
………………………………………………………
Imię i nazwisko uczestnika obozu
………………………………………………………
Podpis rodzica/ opiekuna prawnego

