
Załącznik nr 2 do regulaminu obozuorganizowanego przez firmę  
„OMEGA” s.c. Wioletta Siewiera i Danuta Szydło podczas trwania epidemii COVID-19 
 
Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku: 

 Zobowiązani są udostępnić organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny 
kontakt zapewniający szybką komunikację. 

 Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub 
choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach 
domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku. 

 Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, 
rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania 
udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. To samo dotyczy 
pełnoletniego uczestnika wypoczynku. W przypadku występowania u uczestnika chorób 
przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
udziału w wypoczynku. 

 Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas 
pobytu na wypoczynku. 
 

……………………………….……………………………………………… 
(podpis rodzica/opiekuna)    

 

 
SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA U DZIECKA OBJAWÓW ZAKAŻENIA 

WIRUSEM SARS-COV-2 PODCZAS POBYTU W PLACÓWCE 

 Na terenie ośrodka w którym przebywają dzieci jest izolatka, pomieszczenie, w którym można 
odizolować dziecko, w przypadku wystąpienia u niego w czasie przebywania w placówce objawów 
sugerujących zakażenie wirusem SARS-COV-2. Izolatka zostaje wyposażona w środki ochrony (stroje 
ochronne – fartuchy, maski, przyłbice, rękawice) oraz płyn dezynfekujący. 

 W przypadku zauważenia u dziecka niepokojących objawów chorobowych, takich jak: gorączka 
powyżej 37,5 stopni Celsjusza, kaszel, duszności, natychmiast zawiadomieni zostaną prawni 
opiekunowie dziecka. Kierownik obozu wyznaczy osobę z kadry do przejęcia opiekinad dzieckiem w 
izolatce i o zaistniałej sytuacji powiadomi stację sanitarno-epidemiologiczną. 

 Dziecko pozostaje w izolatcedo momentu odebrania dziecka przez rodziców lub, jeśli nie będzie 
takiej możliwości, do dnia zakończenia obozu i jeśli jego stan zdrowia będzie stabilny to zostanie 
przewieziony na miejsce rozwiązania obozu. Osoba opiekująca się dzieckiem zobowiązana będzie do 
założenia strojuochronnego i do zachowania 2 m odległości od dziecka. W izolatce w tym czasie nie 
będzie przebywała inna osoba. 

 Po przyjeździe do Polski dziecko zostajeprzekazane pod ich opiekę rodziców Rodzice podejmują 
wszelkie decyzje o dalszym postępowaniu w porozumieniu z kierownikiem obozu, stosując się ściśle 
do instrukcji i poleceń wydawanych przezpracowników stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

 Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, zostanie poddany gruntownemumyciu i 
dezynfekcji. 

 

    (podpis organizatora) 


