
Zał. nr 1 do Regulaminu opieki oraz zasad bezpieczeństwa w związku z 
COVID-19 podczas Półkolonii „Letnia Przygoda 2021” 

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka w związku z COVID-19 
podczas Półkolonii „Letnia Przygoda 2021” 

1. Procedura obejmuje zasady przyprowadzania, odbierania dzieci, sprawdzania stanu 
zdrowia, komunikacji z personelem w czasie trwania zagrożenia epidemicznego 
COVID-19. 

2. Celem niniejszej procedury jest ograniczenie do minimum ilości osób jakie 
przebywają w placówce. 

I. Ustalenie stanu zdrowia dziecka 

1. Na półkolonie przyprowadzone jest dziecko zdrowe tzn. bez gorączki, kaszlu, kataru, bólu 
gardła lub dolegliwości żołądkowych. Dla dzieci z objawami alergii wymagane jest 
zaświadczenie lekarskie poświadczające że dziecko może być uczestnikiem półkolonii. 

2. Rodzic/opiekun pierwszego dnia przyprowadzając dziecko, oddaje pracownikowi 
oświadczenie dotyczące COVID-19. 

3. Dziecko ma mierzoną temperaturę ciała przy wejściu oraz kiedy zauważone zostaną 
niepokojące objawy u dziecka. Dziecko z temperaturą powyżej 37,5ºC nie może 
uczestniczyć w zajęciach opiekuńczych na terenie placówki. 

4. Dzieci z objawami choroby nie będą wpuszczane na teren półkolonii. 

II. Przyprowadzanie dziecka 

1. Dzieci przyprowadzane są do godziny 8:50 - po tym czasie dzieci nie będą 
przyjmowane w związku z koniecznością przeprowadzenia dezynfekcji i właściwej 
organizacji dalszej pracy. 

2. Rodzice przyprowadzając dzieci do szkoły, czekają z zachowaniem miedzy sobą 
dystansu społecznego co najmniej 2 m na przekazanie dziecka pracownikowi. 

3. Pracownik zabezpieczony (maska) odbiera dziecko przy drzwiach (bez wchodzenia 
rodzica/opiekuna do środka). Rodzic/opiekun pierwszego dnia oddaje dokumenty. 

4. Dziecko nie przynosi żadnych maskotek/zabawek/przedmiotów. Rodzic /opiekun 
odpowiada za ten stan rzeczy. 

5. W przypadku konieczności wejścia rodzica/opiekuna do budynku rodzic/opiekun 
wchodzi zaopatrzony we własnym zakresie w maseczkę. 

III. Odbieranie dziecka 

1. Rodzic/opiekun sygnalizuje swoje przybycie – telefonicznie – wychowawcy i oczekuje 
przed wejściem do szkoły. Pracownik odprowadza dziecko do rodzica, odznacza 
godzinę wyjścia. 

2. Rodzic z wyprzedzeniem zgłasza chęć odebrania dziecka przed godziną 15:00 
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IV. Komunikacja rodziców / opiekunów z personelem 

1. Rodzice/opiekunowie przekazując informacje, kontaktują się telefonicznie z 
kierownikiem lub wychowawcą 

2. W przypadku konieczności wejścia rodzica/opiekuna do budynku rodzic/
opiekun wchodzi pojedynczo, w maseczce. 

V. Postanowienia końcowe 

2. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada Kierownik wypoczynku. 

3. Do zapoznania się i przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani 
są wszyscy pracownicy półkolonii oraz rodzice/opiekunowie. 

4. Procedura zostanie umieszczona na stronie www.zabawaipoznanie.pl 

5. Procedura może ulec zmianie w trakcie trwania wypoczynku, a o tym fakcie rodzice 
zostaną niezwłocznie powiadomieni. 
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