
Poniżej przedstawiamy zmiany w pigułce, które musieliśmy w związku z Covid-19 
wprowadzić. 

 

 

1. Jakie zmiany programowe wprowadzimy w związku z Covid-19? 
 

• Program obozu zostanie zrealizowany. 
• Zajęcia tematyczne będą prowadzone w tych samych grupach 

wychowawczych/zajęciowych.  
• Grupa uczestników może liczyć do 12 osób (w przypadku dzieci do 10 roku życia) i 

do 14 osób (dzieci powyżej 10 roku życia). 
• Zajęcia wieczorne, szczególnie te, które wymagały zebrania w jednym miejscu dużej 

liczby obozowiczów będą organizowane w zmienionej formie. 
• Apel powitalny rozpoczynający turnus i uroczyste wręczanie nagród i pokazy 

kończące obóz będą odbywały się w mniejszych grupach z zachowaniem odstępu 
pomiędzy grupami wychowawczymi. 

• Jeżeli jakieś zajęcia będą wymagały wyjścia poza teren obozu będą one prowadzone 
w taki sposób, aby unikać miejsc o dużym natężeniu ruchu turystycznego lub 
lokalnej społeczności. 

• W związku z koniecznością unikania dużych zgromadzeń ludzi obozowicze nie będą 
mogli opuszczać terenu ośrodka w celu wzięcia udziału we Mszy Św. 

 

2. Jak wygląda bezpośrednie dostarczenie dziecka na obóz i odbiór dziecka 
przez rodziców/opiekunów prawnych z obozu? 
 

• W dniu przyjazdu dziecko jest przekazywane pod opiekę wychowawcy w 
wyznaczonym punkcie przyjęć na obóz.  

• Rodzice nie wchodzą na pokojów ani innych pomieszczeń, a poruszanie się rodziców 
po terenie ośrodka ogranicza do minimum. 

• Wymagane jest dostarczenie oświadczenia o stanie zdrowia dziecka.  
• Odbiór dziecka z obozu następuje w punkcie odbioru dzieci z obozu. 

 

3. Zmiany w transporcie dzieci na obóz  
 
• Zbiórka wyjazdowa organizowana jest w miejscu zapewniającym przestrzeń i 

dystans społeczny. 
• Rodzice odprowdzający dzieci nie mogą wchodzić do autokaru. 
• Wymagane jest dostarczenie oświadczenia o stanie zdrowia dziecka.  
• W podróży wymagana jest przyłbica lub maseczka. 

 
 



4. Zamiany w funkcjonowaniu stołówki. 
 

• Posiłki podawane są do stołu 
• Będą zachowane odstępy między uczestnikami oraz grupami 
• Zminimalizowanie kontaktu z personelem kuchni, który stosuje środki ochrony 

indywidualnej 
• Stosowanie odstępów czasowych między grupami 
• dezynfekcja stołówki po każdej grupie 

 
5. Zmiany w sposobie zakwaterowania. 

 
• Zakwaterowanie uczestników odbywa się na zasadzie wymiany turnusów, 

eliminując kontakt uczestników między zmieniającymi się turnusami. 
• Pomiędzy turnusami obiekt jest poddawany dodatkowemu sprzątaniu i 

dezynfekcji powierzchni dotykowych. 
• Kwaterowanie zgodnie z wytycznymi GIS, max. 4 os w domku/pokoju przy 

założeniu, że na każdą os. przypada min. 4m2 powierzchni mieszkalnej. 
 

6. Zmiany w reżimie sanitarnym. 
 

• Dezynfekcja pokoi/domków.  
• Ciągłe sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń wspólnych. 
• Ciągła dezynfekcja elementów dotykowych klamki, poręcze, sanitariatów, poręczy, 

krzeseł. 
• Dezynfekcja pomieszczeń dydaktycznych i sprzętu rekreacyjnego. 
• Dostępność środków dezynfekcyjnych oraz ochrony indywidualnej. 

 

 
7. Zmiany dotyczące kadry.  

 
• Kadra bez jakichkolwiek objawów choroby zakaźnej oraz w okresie 14 dni przed 

rozpoczęciem turnusu nie zamieszkiwała z osobą przebywającą na kwarantannie lub 
izolacji w warunkach domowych – podpisanie stosownego oświadczenia w dniu 
przyjazdu na Obóz. 

• Zajęcia prowadzone w tych samych grupach. 
• Stosowanie przyłbic w pomieszczeniach zamkniętych. 
• Konieczność dezynfekowania sprzętu. 
• Kontrola dezynfekcji rąk przez dzieci prze i po zajęciach, przed wejściem do 

domku/pokoju, przed wejściem na stołówkę, po wyjściu z toalety. 
• Zajęcia edukacyjne z zakresu Covid-19. 
• Korzystanie ze sklepiku o wyznaczonych godzinach dla poszczególnych grup. 



 

Przed rozpoczęciem sezonu kadra przeszła szkolenie z zakresu:  

• Edukacji zdrowotnej dzieci na obozie 
• Nowych regulaminów 
• Szczególnych wymagań higienicznych 
• Procedur stosowanych wobec dzieci, kadry, pracowników 
• Procedur sprzątania przez personel ośrodków 
• Procedur obowiązujących w sali jadalnej i kuchni 

 

 

 

 

8. Postępowanie w razie podejrzenia zakażenia koronawirusem u dzieci 
lub kadry/obsługi ośrodka. 

 

Kierownik Obozu w przypadku wystąpienia u uczestnika, kadry lub pracownika Ośrodka 
niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem (wysoka temperatura, 
uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu), niezwłocznie odizoluje taką 
osobę w oddzielnym pomieszczeniu oraz skontaktuje się telefonicznie ze stacją 
sanitarnoepidemiologiczną. 

Rodzice/prawni opiekunowie informowani są o konieczności niezwłocznego odbioru dziecka 
z Obozu w przypadku przejawiania przez nie niepokojących objawów choroby. 

W przypadku zachorowania Kadry/ pracowników Ośrodka nie są oni dopuszczani do pracy, 
są izolowani lub mają obowiązek opuścić teren Ośrodka. 

Zostanie ustalony obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba, u której wystąpiły 
niepokojące objawy sugerujące zakażenie koronawirusem oraz zostanie przeprowadzone 
dodatkowe sprzątanie, zgodnie z procedurami ośrodka oraz dezynfekowanie powierzchni 
dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

Zastosowane zostaną zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 
zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem. Stosowane 
będą wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie 
https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszące się do osób, które 
miały kontakt z zakażonym. 

 

 



9. Czy dzieci będą musiały nosić maseczki? 

 

Maseczki/przyłbice będą koniecznie wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych wspólnych 
(oprócz pokoi i domków) oraz transporcie, jednak zdecydowana większość zajęć odbywa się 
na świeżym powietrzu. 

Kadra instruktorska prowadząca zajęcia w pomieszczeniach zamkniętych będzie prowadziła 
je w przyłbicach/maseczkach. 

Organizator w razie awarii, zgubienia ochrony twarzy zabezpieczy dzieci w nowe 
maseczki/przyłbice. 

 

10. Czy będzie możliwa kąpiel w jeziorze / na kąpielisku? 

 

Tak, w strefie wydzielonej dla naszych grup. 

11. Czy dzieci będą musiały mieć założone rękawiczki? 

 

Rękawiczki nie są obowiązkowe. Nie ma takiej potrzeby, ponieważ przy okazji niemal 
wszystkich prowadzonych zajęć dzieci przed ich rozpoczęciem i po ich zakończeniu będą 
mogły umyć ręce przy użyciu mydła lub dezynfekować dłonie, przy użyciu płynu 
dezynfekującego, na wszystkich zajęciach prowadzonych w pomieszczeniach zamkniętych, na 
torze łuczniczym, na ściance wspinaczkowej itp. 

 

12.  Czy dzieci będą musiały zabrać ze sobą mydło antybakteryjne do 
higieny osobistej? 

 

Tak, prosimy by dzieci były w takie mydło zaopatrzone. W razie braku mydło antybakteryjne 
zapewni organizator.  

Mydła antybakteryjne będą dostępne w toaletach wspólnych np. przy jadalniach  

 

 


