
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

PROCEDURY ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIU KORONAWIRUSEM 

na obozach sportowych 

organizowanych przez Biuro Podróży Skonto w 2021r. 

 
 

Organizacja obozu sportowego będzie zgodna z wytycznymi GIS, MZ i MEN, które Obejmują: 

 

 

1. Zapewnienie  bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na wypoczynku. 

2. Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pobytu. 

3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u uczestnika, 

kierownika lub wychowawcy. 

4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby z zewnątrz zakażenia 

koronawirusem. 

 

 

Szczegółowe wytyczne odnoszące się do wskazanych punktów znajdują się poniżej. 

 

 

 

Marek Malinowski 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Biuro Podróży SKONTO                                                                                             Wałcz, dnia 10.06.2021                

Marek Malinowski  

Wałcz 78-600 

W.P 12-13/33a 

                                                                                                                                                                                                                                                           
 

NASZE DZIAŁANIA W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ  COVID -19 

 

BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU ZAKWATEROWANIA 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego uczestnikom obozów sportowych oraz 

zmniejszenia ryzyka zakażenia, opracowaliśmy własne procedury oraz wdrożyliśmy te, do których 

jesteśmy zobligowani przepisami, i które mają chronić zdrowie uczestników kolonii oraz naszych 

Pracowników. Obejmują one: 

 przyjęcie uczestników zdrowych, bez objawów chorobowych ( ankieta COVID, wypełniona      

i podpisana przez rodziców uczestników obozu, jak i opiekunów, trenerów obozu ), 

 zachowanie przepisowego odstępu ( co najmniej 2m ) między gośćmi oraz pracownikami 

obiektu, w którym organizowany jest wypoczynek oraz w przestrzeniach ogólnodostępnych, 

 umieszczenie w widocznym miejscu dozowników z płynem odkażającym przy wejściach do 

budynku oraz do pomieszczeń wspólnie użytkowanych, 

 dostęp do mydła, ciepłej wody, płynów do dezynfekcji na terenie obiektu, 

 wzmożenie procedur higienicznych z zastosowaniem środków dezynfekujących podczas 

sprzątania  pomieszczeń ogólnodostępnych w tym klamek, poręczy, włączników, 

 przygotowanie klas sypialnych poprzez dezynfekowanie i gruntowne ich wietrzenie oraz 

zastosowanie wytycznych dotyczących odpowiedniej przestrzeni noclegowej na uczestnika, 

tj. 4m
2 

, 

 możliwość odizolowania osoby z objawami choroby w tzw. izolatce, 

 zakwaterowanie uczestników w szkole, które będzie odbywać się na zasadzie wymiany 

turnusu, eliminując do minimum kontakt uczestników pomiędzy zmieniającymi się grupami, 

 dodatkowe, gruntowe sprzątanie i dezynfekowanie powierzchni dotykowych, tj. klamek, 

poręczy, blatów, włączników światła pomiędzy turnusami, 

 noszenie maseczek w przestrzeniach wspólnych na terenie obiektu  oraz poddanie się 

wszelkim zasadom bezpieczeństwa oraz rygorom sanitarnym (ankieta COVID, wypełniona     

i podpisana przez rodziców uczestników obozu, jak i opiekunów, trenerów obozu),  

 możliwość natychmiastowej interwencji pielęgniarki lub ratownika medycznego lub lekarza, 



 

 

 

 

WYŻYWIENIE  - ORGANIZACJA POSIŁKÓW 

 do pracy w kuchni i stołówce będą dopuszczone tylko osoby zdrowe, które nie miały 
kontaktu z osobami podejrzanymi o zakażenie, oraz które nie mają infekcji.  

 personel kuchni zostanie wyposażony w indywidualne środki ochrony osobistej – rękawiczki, 
maseczki, przyłbice, fartuchy, 

 organizacja stołówki zapewniać będzie zachowanie dystansu pomiędzy uczestnikami ( 2m ), 

 jeżeli jest to możliwe przy stoliku powinni siedzieć uczestnicy jednej grupy wychowawczej, 

 posiłki będą wydawane zmianowo, po każdej grupie nastąpi dezynfekcja blatów stołów, 
krzeseł, 

 sztućce, szklanki oraz naczynia, na których wydawane będą posiłki będą wyparzane, bądź 
myte z dodatkiem detergentów do tego przeznaczonych w temperaturze minimum 60o C. 

 

HIGIENA I BEZPIECZEŃSWO 

 przeszkolenie kadry odnośnie obowiązujących wytycznych, procedur, 

 kadra i uczestnicy muszą regularnie myć ręce wodą z mydłem, 

 umieszczenie w łatwo dostępnym miejscu numerów telefonów do stacji sanitarno-
epidemiologicznej, służb medycznych.  
 

 bezwzględne stosowanie się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym 
przypadkiem na terenie obiektu, 

 

 kadra wypoczynku, sprawująca opiekę nad uczestnikami wypoczynku, jest zobowiązana 
powiadomić kierownika wypoczynku oraz rodzica/opiekuna prawnego dziecka o każdym 
niepokojącym symptomie zaobserwowanym u uczestnika wypoczynku, 
 
 

Powyższe procedury stworzone są zgodnie z  

Wytycznymi GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. 

 

  

   
 


