
           

REGULAMIN PROCEDUR ZMNIEJSZAJĄCYCH RYZYKO ZAKAŻENIA 

DZIECI I MŁODZIEŻY PODCZAS POBYTU NA OBOZACH OLIMP TOUR 

Celem wdrażanych procedur jest: 

▪ Wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń zmniejszających ryzyko zakażenia 
dzieci i młodzieży podczas pobytu na wypoczynku. 

▪ Minimalizowanie ryzyka zakażenia poprzez wprowadzenie zrozumiałego 
regulaminu dla uczestników wypoczynku oraz ich rodziców/ prawnych opiekunów  

▪ Ograniczenie liczby kontaktów na terenie miejsca wypoczynku w ramach 
zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem. 

▪ Kompleksowe działanie dostosowane do zaawansowania stanu epidemicznego. 

Wytyczne zostały podzielone na dwie części: 

I. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na wypoczynku.  

II. Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu wypoczynku.  

I. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas 
pobytu na wypoczynku 

Uczestnicy wypoczynku: 

1. Są zdrowi w dniu wyjazdu, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym 
oświadczeniu o braku u uczestnika infekcji oraz objawów chorobowych 
sugerujących chorobę zakaźną – podpis Oświadczenia o Stanie Zdrowia 
Dziecka i Opiekuna podczas zbiórki pod autokarem lub lotnisku.  

2. Nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z 
osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku, 
co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych 
opiekunów -  podpis Oświadczenia o Stanie Zdrowia Dziecka i Opiekuna 
podczas zbiórki. 

3. Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa 
związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem 
wzmożonych zasad higieny. Wytyczne przedstawione zostaną w dniu przyjazdu 
do ośrodka/hotelu przez osobę przeszkoloną w tym zakresie (pielęgniarka lub 
ratownik). 



 

 Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku: 

1. Potwierdzają iż osoba ( nie więcej niżeli 1 osoba) odprowadzająca dziecko na 
zbiórkę nie posiada objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwała z 
osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w 
okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku – podpis Oświadczenia o Stanie 
Zdrowia Dziecka i Opiekuna podczas zbiórki. 

2. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy 
przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować 
organizatora o tym fakcie. Prosimy o pilny kontakt i w razie potrzeby ponowne 
wypełnienie PAKIETU NASZEGO KOLONISTY. W przypadku występowania u 
uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o 
braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku. 

II. Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu wypoczynku 

Warunki zakwaterowania 

1. Organizator zapewni odpowiednią liczbę miejsc noclegowych przy założeniu, 
że w jednym pokoju będą zakwaterowani uczestnicy z tej samej grupy, w 
której prowadzi się zajęcia w trakcie wypoczynku, przy czym liczba osób 
zakwaterowanych w jednym pokoju nie będzie przekraczała 4 osób przy 
zachowaniu 4 m w. powierzchni noclegowej na 1 osobę. 

2. Organizator potwierdza dysponowanie infrastrukturą obiektu umożliwiającą 
zapewnienie izolacji osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie 
choroby, w tym w szczególności choroby zakaźnej – izolatka. 

3. Organizator zapewni osobom zatrudnionym podczas wypoczynku 
indywidualne środki ochrony osobistej. 

4. Organizator wypoczynku, na wypadek wystąpienia okoliczności zaostrzenia 
ryzyka, ma na wyposażeniu również dodatkowe środki w postaci 
nieprzemakalnych fartuchów z długim rękawem, przyłbic. 

5. Organizator zapewni stałą obecność lub możliwość natychmiastowej 
interwencji pielęgniarki, ratownika medycznego lub lekarza. 

6. Organizator posiada regulamin uczestnictwa, który zawiera zasady 
bezpieczeństwa uwzględniające stan zagrożenia epidemicznego. 

7. Przed rozpoczęciem wypoczynku organizator zapewni szkolenie kadry 
wypoczynku z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie 
COVID19. 

Organizator wyznaczy osobę do pomiaru temperatury uczestnikom oraz kadrze 

wypoczynku. Pomiaru temperatury dokonuje się za zgodą wychowawcy oraz 

zezwolenia potwierdzonego podpisem tego dokumentu przez opiekuna prawnego. 

 



Wyżywienie: 

1. Organizacja stołówki zapewni zachowanie dystansu pomiędzy uczestnikami. 
Jeżeli jest to możliwe, przy stoliku będą siedzieć uczestnicy jednej grupy 
wychowawczej i stosować się będą do wytycznych dla gastronomii.  

2. Zostanie zastosowane zmianowe wydawanie posiłków. Po każdej grupie nastąpi 
dezynfekcja blatów, stołów i poręczy krzeseł. 

3. Wielorazowe naczynia i sztućce będą zmywane z dodatkiem detergentu w 
temperaturze min. 60° C lub wyparzane. 

 

Założenia organizacyjne wypoczynku dzieci i młodzieży  

1. Organizator potwierdza iż grupa uczestników wypoczynku będzie liczyła do 10 
osób (w przypadku dzieci do 10. roku życia) i do 12 osób (dzieci powyżej 10. roku 
życia). 

2. Organizator zapewni stałą dostępność mydła, płynu dezynfekcyjnego oraz ciepłej 
wody do użytkowania na terenie obiektu. W pomieszczeniach sanitarnych 
zostaną wywieszone informacje (plakaty) o sposobie prawidłowego mycia i 
dezynfekcji rąk. Organizator będzie stale monitorował prace porządkowe na 
terenie miejsca wypoczynku. 

3. Organizator informuje o braku możliwości odwiedzin uczestników przez osoby z 
zewnątrz (rodziców, dziadków) 

4. Personel kuchni i obsługi technicznej nie będzie kontaktował się z uczestnikami i 
kadrą wypoczynku poza niezbędnymi czynnościami. 

 

Realizacja programu: 
 

1. Program wypoczynku uwzględniający zwiedzanie i korzystanie z miejsc 
publicznych zostanie zrealizowany na podstawie przepisów usługodawców 
świadczących daną usługę.  

2. Infrastruktura obiektu i sprzęt sportowy, pływający będą regularnie czyszczone z 
użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących. 

3. Minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć w pomieszczeniu nie będzie 
mniejsza niż 4 m kw. na 1 osobę. 

4. Sale do prowadzenia zajęć będą regularnie wietrzone, sprzątane i 
dezynfekowane. 

5. Przebywanie na plaży – ośrodek Piecki posiada prywatną plażę bez dostępu osób 
trzecich.  

 

Higiena: 

1. Kadra i uczestnicy będą regularnie myć ręce wodą z mydłem. 

2. Ośrodek zapewni codzienne prace porządkowe wraz dodatkową dezynfekcja 
powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników. 



3. Zapewniona zostanie bieżąca dezynfekcja toalet. 
 

Biuro Olimp Tour potwierdza iż posiada kompletną wiedzę w przypadku podejrzenia 

zakażenia korona wirusem u uczestnika lub kadry wychowawczej jak i również w przypadku 

podejrzenia zakażenia osoby z zewnątrz.  

 

Prosimy o podpisanie Regulaminu Procedur Zmniejszających Ryzyko Zakażenia zawartego 

w PAKIECIE NASZEGO KOLONISTY.  

 

 


