Procedury i wytyczne dotyczące organizowania półkolonii letnich 2020 w
Ustce
Półkolonie 2020 w Ustce ze względu na stan epidemii Covid-19 i wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń
zmniejszających ryzyko zakażenia dzieci i młodzieży podczas pobytu na wypoczynku odbędą się w
ograniczonym zakresie.
Opracowane przez GIS, MEN,MZ wytyczne zawierają wymagania i procedury dotyczące przygotowania i
zorganizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
Wytyczne są dostępne na stronach wymienionych ministerstw.
Organizator wypoczynku zapewnia stałą dostępność mydła, płynu dezynfekcyjnego oraz ciepłej wody do
użytkowania na terenie obiektu.
•

zapewnia sprzęt i środki niezbędne do zachowania czystości, oraz regularne napełnianie
dozowników.

•

codzienne dezynfekowanie powierzchni dotykowych -poręczy, klamek, blatów, włączników.

•

dostęp do termometru bezdotykowego oraz regularny pomiar temperatury uczestnikom i kadrze
wypoczynku.
Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci w Centrum Pomocy Dzieciom

Celem niniejszej procedury jest zapewnienie dziecku bezpiecznych warunków przebywania w
obiekcie półkolonii letnich 2020 w Ustce.
Procedura przyprowadzania dziecka.
•

dziecko przyprowadzane jest do Centrum Pomocy Dzieciom/Szkoły Podstawowej nr 1/ Szkoły
Podstawowej nr 2/ Szkoły Podstawowej nr 3 przez rodziców (opiekunów prawnych) bądź inne osoby
przez nich upoważniane. Dziecko może przychodzić samodzielnie jeśli jest wyrażona na to zgoda
pisemna rodzica (opiekuna prawnego). To rodzice (opiekunowie prawni) odpowiadają za
bezpieczeństwo dziecka w drodze do CPD/SP1/SP2/SP3.

•

dziecko powinno być przyprowadzane na godzinę 9.00. Potrzebę późniejszego przyprowadzenia
dziecka należy zgłosić wychowawcy grupy dzień wcześniej lub najpóźniej telefonicznie w tym
samym dniu, ale nie później niż do godziny 8.30.

•

w trosce o zdrowie innych dzieci wychowawca w wyniku podejrzeń o chorobie dziecka, ma prawo
odmowy przyjęcia dziecka do CPD/SP1/SP2/SP3 lub zażądania zaświadczenia lekarskiego o
aktualnym stanie zdrowia dziecka.

•

uczestnicy wypoczynku muszą być zdrowi, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym
oświadczeniu.

•

należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w osłony nosa i ust.

•

rodzice zobowiązują się do niezwłocznego odbioru dziecka z półkolonii w ciągu 0,5godz. w
przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar,
duszności).

•

osoby odprowadzające dziecko do obiektu muszą być zdrowe.

•

opiekunowie nie wchodzą na teren obiektu półkolonii.

•

opiekunowie odprowadzają dziecko do drzwi wejściowych.

•

jeśli opiekun dziecka w uzasadnionych przypadkach musi wejść do obiektu półkolonii to z
zachowaniem zasad reżimu sanitarnego: m.in. osłona ust i nosa, stosowanie rękawiczek
jednorazowych lub dezynfekcja rąk.

Procedura odbierania dziecka

•

dziecko odbierane jest z Centrum Pomocy Dzieciom przez rodziców (opiekunów prawnych) bądź
inne osoby przez nich upoważniane. Dziecko może wychodzić samodzielnie jeśli jest wyrażona na to
zgoda pisemna rodzica (opiekuna prawnego). To rodzice (opiekunowie prawni) odpowiadają za
bezpieczeństwo dziecka w drodze do domu.

•

rodzice (prawni opiekunowie) lub inne osoby przez nich upoważnione mają obowiązek odebrać
dziecko z placówki półkolonii do godziny 15.45.

•

opiekunowie odprowadzają dziecko do drzwi wejściowych.

Procedury w przypadku podejrzenia Covid-19
•
•
•
•
•

odizolowanie dziecka w ustalone do tego miejsce- oddzielne pomieszczenie, izolatka.
powiadomienie opiekunów prawnych dziecka
skontaktowanie się telefoniczne z lekarzem
skontaktowanie się telefonicznie ze stacją sanitarno – epidemiologiczną
w razie pogarszania się stanu zdrowia tel.999 lub 112
Przebieg półkolonii letnich 2020 w Ustce
z przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny

Grupy półkolonii będą mniej liczne.
• Grupa dzieci w przedziale wiekowym 7-10 lat do 12 osób w grupie
• Grupa dzieci w przedziale wiekowym 10-12 lat do 14 osób w grupie
Zajęcia półkolonii w Szkole Podstawowej będą odbywać się stacjonarnie
1. Grupa nie będzie wychodzić poza tren organizowanej półkolonii.
• wyłączone są z programu wyjścia do miejsc publicznych (zwiedzanie obiektów publicznych)
• wyłączone są z programu wyjścia na plażę i kąpiele morskie.
• wyłączone są z programu wycieczki autokarowe.
• przestrzeń między dziećmi w czasie prowadzenia zajęć w pomieszczeniu musi być nie mniejsza niż
4mkw. na 1 osobę.
• dzieci będą mogły korzystać z placów zabaw, które znajdują się na terenie organizowanej półkolonii
po dokładnej dezynfekcji
• dzieci będą mogły korzystać z sali gimnastycznej znajdującej się na terenie organizowanej półkolonii
po dokładnej dezynfekcji
• uczestnicy wypoczynku muszą regularnie myć ręce wodą i mydłem
• uczestnicy wypoczynku będą mieli codzienne mierzoną temperaturę przed rozpoczęciem zajęć.
Zajęcia półkolonii w Centrum Pomocy Dzieciom odbywać się będą na świeżym powietrzu z rowerem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wyłączone są z programu wyjścia do miejsc publicznych (zwiedzanie obiektów publicznych)
wyłączone są z programu wyjścia na plażę i kąpiele morskie.
wyłączone są z programu wycieczki autokarowe.
przestrzeń między dziećmi w czasie prowadzenia zajęć w pomieszczeniu (przy złej pogodzie) musi być
nie mniejsza niż 4mkw. na 1 osobę.
uczestnicy wypoczynku muszą regularnie myć ręce wodą i mydłem lub zdezynfekować.
uczestnicy wypoczynku będą mieli codzienne mierzoną temperaturę przed rozpoczęciem zajęć.
uczestnicy wypoczynku będą aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu z rowerem.
uczestnicy wypoczynku będą zwiedzać niezwykłe szlaki rowerowe w pobliżu naszej miejscowości.
uczestnicy wypoczynku będą poznawać historię pobliskich miejscowości oraz pomników przyrody.

Rodzice (opiekunowie prawni) i uczestnicy wypoczynku powinni zapoznać się i być
przygotowani do stosowania się do wytycznych i procedur związanych z zachowaniem dystansu
społecznego (co najmniej 2m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.

