
REGULAMIN OPIEKI ORAZ ZASAD BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 
PODCZAS PÓŁKOLONII „LETNIA PRZYGODA 2021” 

Organizacja opieki podczas półkolonii: 

Zasady ogólne 
1. Do grupy przyporządkowany jest jeden wychowawca. 
2. Do grupy jest przypisane 15 dzieci. 
3. Na półkolonie przyprowadzane są dzieci zdrowe, bez żadnych objawów chorobowych. 
4. Zabrania się przynoszenia przez dzieci zabawek z domu. 
5. W szkole, w której odbywają się półkolonie jest opracowany plan higieny oraz procedura 

dotycząca utrzymywania czystości. 
6. W sali, w której przebywa grupa są usunięte przedmioty i sprzęty zbędne oraz których 

nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki, dywany). 
7. Przy wejściu do budynku należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk 

oraz zamieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe. 

Przyprowadzanie dzieci 
1.  Dzieci są przyprowadzane na półkolonie zgodnie z "Procedurą przyprowadzania 

i odbierania dziecka w związku z COVID-19 podczas Półkolonii „Letnia Przygoda 
2021” (zał. nr 1) 

2. Na półkolonie uczęszcza wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych 
sugerujących chorobę zakaźną. 

3. Dzieci są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe, tylko 1 rodzic/opiekun. 
4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych 

nie wolno przyprowadzać dziecka na półkolonie. Należy niezwłocznie o tym fakcie 
powiadomić kierownika poprzez kontakt telefoniczny. 

Pobyt dziecka 
1. Mierzenie temperatury dzieciom odbywa się przy wejściu na półkolonie oraz w miarę 

potrzeb. 
2. Zgoda rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka znajduje się w karcie 

kwalifikacyjnej uczestnika. 
3. Rodzic jest zobowiązany do umożliwienia szybkiej z nim komunikacji poprzez podanie 

kontaktu telefonicznego, mail - aktualne numery, niezwłocznie aktualizować je w 
przypadku zmiany. Rodzic zobowiązuje się do bezzwłocznego odbierania telefonów, 
odpisywania na sms-y, maile. 

4. Sale są systematycznie wietrzone co najmniej raz na godzinę, podczas nieobecności 
dzieci w pomieszczeniu, a w razie potrzeby także w czasie ich obecności. 

5. Rodzice są zobowiązani do wyposażenie dzieci w obuwie zamienne antypoślizgowe. 
6. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej 

przestrzeni, wynoszący min. 1,5 m. 
7. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych wychowawca ma obowiązek 

niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów, korzystając z uzgodnionej z nimi ścieżki 
szybkiej komunikacji - przesyła wiadomość na podany adres e-mail lub zadzwoni pod 
wskazany numer telefonu. Powiadamia o tym fakcie kierownika. Zgodnie z 
“Procedura kontaktu z rodzicami w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia 
dziecka” (Zał. nr 2). 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1. W pomieszczeniach sanitarnych są instrukcje z zasadami prawidłowego mycia i 
dezynfekcji rąk. 

2. Dzieci obowiązkowo myją ręce: 

1 



• po przyjściu na półkolonie 
• przed posiłkami 
• po skorzystaniu z toalety 
• po przyjściu z podwórka 

3. W łazienkach jest zapewniona ciepła woda, mydło oraz ręczniki jednorazowe. 
4. Dezynfekcja ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni 
płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, włączników 
odbywa się zgodnie z opracowanym planem z użyciem sprzętów i środków do tego 
przeznaczonych. 

5. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie 
czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak 
aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

6. Personel opiekujący się dziećmi, przy zachowaniu dystansu społecznego, nie musi 
stosować dodatkowych środków ochrony. Pracownicy są zaopatrzeni w indywidualne 
środki ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos. 

7. Toalety są systematycznie myte i dezynfekowane. 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu półkolonii 

9. Do pracy mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów 
wskazujących na chorobę zakaźną. 

10.W przypadku zauważenia niepokojących objawów należy postępować zgodnie z 
procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19. 

11.W przypadku zauważenia niepokojących objawów należy poinformować szkołę o 
podejrzeniu zakażenia COVID-19. 

12.Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy 
ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały 
przypadek. 

13.Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 
sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

14.W wyznaczonych pomieszczeniach są dostępne numery telefonów do powiatowej stacji 
sanitarnej. 
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