
Szczegółowy regulamin dla uczestników wypoczynku 

oraz ich rodziców/opiekunów prawnych w trakcie 

pandemii Covid19 z zasadami higieny podczas 

wypoczynku. 

 

1. Regulamin wypoczynku w ośrodku LBN-Huta dotyczy: 

a. Wszystkich uczestników wypoczynku, 

b. Rodziców i opiekunów prawnych, 

c. Kierownictwa, instruktorów, opiekunów i wychowawców. 

 

2. Uczestnikami wypoczynku są dzieci w wieku od 9 do 15 lat. Organizatorem wypoczynku jest 

ośrodek PUH LBN Barbara Nowak Huta. 

 

3. Uczestnicy mają prawo do: 

a. spokojnego, radosnego i bezpiecznego wypoczynku, 

b. uczestniczenia we wszystkich zajęciach i imprezach organizowanych podczas 

wypoczynku, 

c. wnoszenia próśb i skarg do wychowawców, 

d. uzyskania niezbędnej pomocy od Wychowawców lub Kierownika kolonii, 

 

4. Uczestnicy mają obowiązek: 

a. wykonywać polecenia kadry prowadzącej zajęcia, 

b. przestrzegać regulaminu, 

c. dbać o czystość i porządek, 

d. przestrzegać zasad BHP i PPOŻ., a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej 

zagrożenie dla życia i zdrowia innych, informować wychowawcę, 

e. przestrzegać wzmożonych zasad higieny. 

 

5. Uczestnicy wypoczynku w dniu przyjazdu winni być zdrowi co poświadczają rodzice dziecka 

w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

 

6. Uczestnicy wypoczynku zobowiązują się do zachowania dystansu społecznego co najmniej 

2m oraz przestrzegania wzmożonych zasad higieny (również podczas korzystania z pionu 

sanitarnego). 

 

7. Organizator zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania rodzica/opiekuna prawnego 

o podejrzeniu zarażenia chorobą zakaźną lub wystąpieniu wypadku. 



8. Rodzice/opiekunowie prawni  zobowiązują się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru 

dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów 

choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności). 

 

9. Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia oraz 

środki dezynfekujące podczas pobytu na wypoczynku. 

 

10. Organizator zapewnia odpowiednią liczbę miejsc noclegowych przy założeniu, że w jednym 

pokoju lub namiocie są uczestnicy z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia w trakcie 

wypoczynku, przy czym liczba osób zakwaterowanych w jednym pokoju nie może 

przekraczać 4 osób przy zachowaniu 4 m2 powierzchni noclegowej na 1 osobę. 

 

11. Organizator dysponuje infrastrukturą obiektu/obozowiska umożliwiającą zapewnienie 

izolacji osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie choroby, w tym w szczególności 

choroby zakaźnej. 

 

12. Organizator wypoczynku zapewnia środki higieniczne w ilości wystarczającej dla personelu 

oraz uczestników wypoczynku. 

 

13. Organizator zobowiązuje się zaopatrzyć osoby zatrudnione podczas wypoczynku w 

indywidualne środki ochrony osobistej, a także uczestników, jeżeli rodzice tego nie 

zapewnili. Organizator wypoczynku, na wypadek wystąpienia okoliczności zaostrzenia 

ryzyka, ma na wyposażeniu również dodatkowe środki w postaci nieprzemakalnych 

fartuchów z długim rękawem, przyłbic. 

 

14. Organizator zobowiązuje się umieścić w widocznym miejscu dozowniki z płynem 

odkażającym przy wejściach do budynku oraz do pomieszczeń wspólnie użytkowanych. 

 

15. Organizator wyznaczy osobę do pomiaru temperatury uczestnikom oraz kadrze wypoczynku.  

Pomiaru temperatury dokonuje się za zgodą wychowawcy, innej osoby zatrudnionej podczas 

wypoczynku, rodzica/opiekuna prawnego, pełnoletniego uczestnika wypoczynku 

(honorowane może być oświadczenie otrzymane od rodzica przed rozpoczęciem 

wypoczynku). 

 

16. Zarządza się, aby grupa uczestników wypoczynku liczyła do 12 osób (w przypadku dzieci do 

10. roku życia) i do 14 osób (dzieci powyżej 10. roku życia).  

 

17. Organizator zapewnia stałą dostępność mydła, płynu dezynfekcyjnego oraz ciepłej wody do 

użytkowania na terenie obiektu. W pomieszczeniach sanitarnych wywiesza informacje 

(plakaty) o sposobie prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk. Organizator zapewnienia sprzęt i 

środki niezbędne do zachowania czystości i stale monitoruje prace porządkowe na terenie 

miejsca wypoczynku. 

 

18. Należy ograniczyć odwiedziny uczestników przez osoby z zewnątrz (rodziców, dziadków). 

 



19. Organizator zapewnia dostęp do termometru bezdotykowego oraz regularny pomiar 

temperatury uczestnikom wypoczynku i kadrze wypoczynku.  

 

20. Wyłączone z programu zostały wyjścia do miejsc publicznych, w tym zwiedzanie obiektów 

publicznych. 

 

21. Przybory sportowe i programowe należy dokładnie czyścić i dezynfekować. 

 

22. Kadra i uczestnicy muszą regularnie myć ręce wodą z mydłem. 

 

23. Wszystkie osoby zapewniające realizacje programu wypoczynku (w tym wychowawcy, 

instruktorzy, kadra kierownicza, kierowcy, obsługa obiektu) muszą być zdrowe, bez objawów 

infekcji lub innej choroby, w tym w szczególności zakaźnej, a w okresie ostatnich 14 dni 

przed rozpoczęciem turnusu nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w 

izolacji w warunkach domowych. 

 

24. Kierownik wypoczynku lub wskazana przez niego osoba w przypadku wystąpienia u 

uczestnika wypoczynku, kadry wypoczynku lub innego pracownika, w tym pracownika 

obiektu, w którym organizowany jest wypoczynek, 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. 

 

25. Kadra wypoczynku, sprawująca opiekę nad uczestnikami wypoczynku, jest zobowiązana 

powiadomić kierownika wypoczynku oraz rodzica/opiekuna prawnego dziecka o każdym 

niepokojącym symptomie zaobserwowanym u uczestnika wypoczynku. 

 

26. Kadra wypoczynku, sprawująca opiekę nad uczestnikami wypoczynku, jest zobowiązana 

powiadomić kierownika wypoczynku oraz rodzica/opiekuna prawnego dziecka o każdym 

niepokojącym symptomie zaobserwowanym u uczestnika wypoczynku. 

 


