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WYTYCZNE / ZASADY ORGANIZACJI OFERTY WAKACYJNEJ  ODT ŚWIATOWID W CZASIE PANDEMII 

ZASADY OGÓLNE 

1. Wchodząc do Ośrodka rodzice/ opiekunowie bezwzględnie muszą dezynfekować ręce (środki do 

dezynfekcji zostaną udostępnione  przy wejściu w widocznym miejscu). Rodzice/Opiekunowie 

oraz dzieci powyżej 4 roku życia mają obowiązek zasłaniania nosa i ust (nakładanie maseczki). 

2. Opiekunowie / Instruktorzy  powinni być zaopatrzeni w środki ochrony (jednorazowe rękawiczki, 

maseczki). 

3. Z zajęć mogą korzystać tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych. 

4. Organizacja zajęć musi uniemożliwiać bezpośrednie kontaktowanie się grup. 

5. Zajęcia ruchowe (w tym artystyczne) oraz z zakresu edukacji artystycznej i kulturalnej mogą być 

prowadzone na otwartych przestrzeniach:  

a. o wymiarach minimum 62x30m - obowiązujący limit uczestników to 14 osób (+ 2 

osoby prowadzące), z zachowaniem odległości pomiędzy nimi co najmniej 2 m,  

b. o wymiarach minimum 105x68 m - obowiązujący limit uczestników to 22 osoby (+ 4 

osoby prowadzące), z zachowaniem odległości pomiędzy nimi co najmniej 2 m.  

6. Zajęcia ruchowe (w tym artystyczne) i z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej w obiektach 

zamkniętych, mogą być prowadzone przy założeniu, że na jednego uczestnika musi przypadać co 

najmniej 10 m2. 

7. Zajęcia indywidualne (prowadzący - uczestnik)  z zakresu edukacji artystycznej i kulturalnej w 

pomieszczeniu, mogą być prowadzone z zachowaniem odległości co najmniej 2 m – bez maseczki 

w przypadku braku możliwości zachowania 2 m odległości obowiązuje maseczka zarówno dla 

prowadzącego jak i uczestnika. Obowiązuje poddanie dezynfekcji wszystkich przedmiotów 

mających bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują. 

8. Instruktorzy prowadzący zajęcia  powinni mieć założoną maseczkę ochronną tylko podczas 

przyjmowania i odbierania dziecka przez opiekunów. Podczas zajęć oraz wyjść na zewnątrz 

maseczki nie są obowiązkowe.  

9. Dzieci/uczestnicy zajęć nie muszą nosić maseczki,  

10. Rodzic / opiekun oczekujący na zakończenie zajęć, aby odebrać dziecko, powinien czekać tylko w 

wyznaczonym miejscu, z zachowaniem dystansu społecznego 2 m.  

11. Należy ograniczyć liczbę osób przebywających w toaletach - rekomenduje się, aby liczba ta 

jednorazowo była o połowę mniejsza od liczby ubikacji. Pomimo tego należy zachować dystans 

społeczny podczas korzystania z toalety. 

12. Pracownicy oraz uczestnicy zajęć powinni mieć zapewniony dostęp do miejsc, w których mogą 

myć ręce mydłem i wodą.  

13. Opiekunowie oraz uczestnicy zajęć powinni regularnie i dokładnie myć ręce wodą z mydłem.  
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14. Należy przygotować ścieżkę szybkiej komunikacji z rodzicami uczestników wypoczynku.  

15. Rekomenduje się zakup poszczególnych zajęć wyłącznie drogą elektroniczną  z zastosowaniem 

transakcji bezgotówkowej. Wówczas należy poinformować kupującego, że wyraża zgodę,   na 

przetwarzanie jego danych zgodnie z obowiązującymi  przepisami  dotyczącymi przetwarzania 

danych osobowych w związku z epidemią COVID-19. 

PRZYJMOWANIE / ODBIERANIE DZIECI 

1. Ze względu na ograniczenie przebywania osób trzecich w Ośrodku, dzieci na zajęcia mogą 

jedynie odprowadzać i odbierać rodzice/opiekunowie (w razie trudności możliwości 

odprowadzania/przyprowadzania dziecka na zajęcie przez Rodzica/Opiekuna, należy 

skontaktować się w tej sprawie z opiekunem zajęć). Rodzice mają całkowity zakaz 

przemieszczania się po Ośrodku (w celu innym niż oddanie / przyprowadzenie dziecka), 

poruszają się tylko po wyznaczonej strefie komunikacji. Na terenie Ośrodka nie mogą przebywać 

żadne nieupoważnione osoby. 

2. Każdorazowe przyjęcie / odebranie jednego dziecka na zajęcia / z zajęć następuje zgodnie z 

zasadą, że przy wejściu do sali może znajdować się maksymalnie jeden rodzic z dzieckiem. W 

przypadku gdy przyjmowane / odbierane jest już jedno dziecko kolejni rodzice z dziećmi będę 

oczekiwać na swoją kolej na korytarzu (w wyznaczonym miejscu) do momentu poproszenia 

kolejnej osoby, zachowując dystans społeczny w odniesieniu do pracowników Ośrodka jak i 

innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2m. 

3. Rodzic zobowiązany jest do wyrażenia zgody na pomiar temperatury termometrem 

bezprzewodowym dziecku przez opiekuna zajęć w momencie przyjmowania dzieci pod opiekę. 

Wynik badania niezwłocznie przedstawiany jest rodzicowi. W przypadku stwierdzenia 

podwyższonej temperatury, tj.  370C lub wyższej, jakichkolwiek objawów chorobowych katar, 

kaszel dziecko nie zostaje przyjęte. 

ZAJĘCIA 

1. W miarę możliwości należy unikać rotacji instruktorów podczas prowadzenia zajęć. Do grup 

powinni być przyporządkowani ci sami Instruktorzy. 

2. Z pomieszczenia do prowadzenia zajęć należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie zdezynfekować czy wyczyścić. . Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe, 

np. piłki, skakanki, obręcze, powinien być systematycznie dezynfekować. 

3. Dzieci nie powinny przynosić na zajęcia niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. 

4. Należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych 

grup zajęciowych. 

5. Należy zwracać uwagę aby użytkownicy zajęć często i regularnie myli ręce. Ręce dzieci powinny 

umyć woda z mydłem przed rozpoczęciem zajęć. 

6. Należy przygotować ścieżkę szybkiej komunikacji z rodzicami, w przypadku gdy użytkownikami 

zajęć są dzieci. 
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POSIŁKI 

1. Spożywanie posiłków powinno odbywać się tylko na stołówce z zachowaniem dystansu pomiędzy 

uczestnikami zajęć. Jeżeli jest to możliwe, przy stoliku powinni siedzieć uczestnicy z tej samej 

grupy zajęciowej. Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków.  

2. Po każdej grupie zajęciowej należy zdezynfekować blaty stołów i poręcze krzeseł oraz klamki 

drzwi.  

3. W przypadku korzystania z cateringu należy wymagać jednorazowych pojemników i sztućców.  

4. Wyłączyć z ogólnego użytkowania dystrybutory z wodą. Jeśli zajdzie konieczność podania wody 

Instruktor powinien zrobić to osobiście. 

 

WIETRZENIE I DEZYNFEKCJA 

1. Salę, w których organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę powinny być wietrzone. 

2. W czasie wyjścia dzieci na posiłek lub na zewnątrz należy dokonać sprzątania i dezynfekcji miejsc 

dotykowych takich jak klamki, stoły, krzesła, wyłączniki. Po każdej dezynfekcji należy 

przewietrzyć pomieszczenie. 

3. Codziennie, po zakończeniu zajęć należy posprzątać i zdezynfekować miejsca dotykowe, 

podłogę, przedmioty wykorzystywane podczas zajęć. 

4.  Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.  

5. Prowadząc dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka do dezynfekcji. 

6. Nie zaleca się korzystania z klimatyzacji.   

 

WYJŚCIA W TEREN 

1. Przebywanie w miejscach publicznych powinno być zorganizowane tak, aby zachować 

maksymalny poziom bezpieczeństwa poprzez stosowanie obowiązujących zasad.  

2. Transport publiczny powinien odbywać się z zachowaniem obowiązku zakrywania ust i nosa. 

 

PODEJRZENIE ZACHOROWANIA / CHOROBA 

1. Należy wyznaczyć pomieszczenie umożliwiające natychmiastowe odizolowanie uczestnika lub 

opiekuna zajęć, u której wystąpiły niepokojące objawy sugerujące zakażenie koronawirusem, 

oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz 

zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).  
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2. Dyrektor Ośrodka lub wskazana przez niego osoba w przypadku wystąpienia u uczestnika zajęć, 

Instruktora lub innego pracownika, w tym pracownika obiektu, w którym organizowane są 

zajęcia, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie 

odizoluje osobę w oddzielnym pomieszczeniu oraz skontaktuje się telefonicznie z lekarzem, ze 

stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu 

zdrowia zadzwoni pod nr 999 lub 112 i poinformuje o możliwości zakażenia koronawirusem.  

3. Bezwzględnie należy zastosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.  

4. Instruktorzy / Opiekunowie zajęć powinni zostać poinstruowani przez Dyrektora Ośrodka o 

procedurze postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem 

podczas zajęć, w tym o konieczności powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej.  

5. Instruktor sprawujący opiekę nad dzieckiem podczas zajęć, jest zobowiązany powiadomić 

Dyrektora Ośrodka oraz rodzica/opiekuna dziecka o każdym niepokojącym symptomie 

zaobserwowanym u uczestnika zajęć.  

 


