REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA COVID-19

1.

§1
Postanowienia Ogólne
Procedury i wprowadzone w związku z nimi dodatkowe zabezpieczenia związane z obecną sytuacją epidemiologiczną
COVID -19, stworzone zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN, mają na celu zmniejszenie ryzyka zakażenia dzieci i
młodzieży podczas pobytu na SUP-er Półkoloniach.

2.

Poniższy Regulamin opisuje kompleksowe działania, które dostosowane są do obecnego stanu epidemiologicznego,
których zaakceptowanie poprzez złożenie podpisu, warunkuje możliwość uczestnictwa dziecka w zorganizowanym
wypoczynku

3.

Organizator odpowiada za przygotowanie Regulaminu Bezpieczeństwa dla uczestników wypoczynku i kadry wypoczynku i
zobowiązuje się do jego wdrożenia i stosowania.

a) Kadra wypoczynku (wychowawcy, instruktorzy) oprócz standardowych szkoleń BHP wynikających z KP i rozporządzeń MEN,
jest przeszkolona przez specjalistę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa w
okresie COVID19.
b)Uczestnicy wypoczynku zostaną zapoznani z Regulaminem Bezpieczeństwa niezwłocznie po rozpoczęciu wypoczynku.
§2
Bezpieczeństwo Uczestników podczas wypoczynku
Uczestnicy:
1.
•

Rodzice dziecka składają pisemne oświadczenie: (zał.1)
O braku u dziecka infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

•

O niezamieszkiwanie z osobą przebywającą na kwarantannie i nie kontaktowaniu się dziecka z osobą podejrzaną o
zakażenie w okresie 10 dni przez rozpoczęciem wypoczynku.

•

O stanie zdrowia osoby odbierającej/przywożącej dziecko na wypoczynek

•

o przygotowaniu dzieci do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem
dystansu społecznego (co najmniej 2 m i 4 m w pomieszczeniu zamkniętym) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad
higieny.

2.

Uczestnicy wypoczynku w trakcie trwania turnusu, po zakończeniu zajęć zobowiązani są do dbania o własne
bezpieczeństwo w zakresie profilaktyki COVID-19, ograniczenie kontaktu z osobami trzecimi, zachowanie dystansu
społecznego i stosowanie środków ochrony osobistej w przestrzeniach publicznych zgodnie z istniejącymi wymogami.

3.

Do udziału w wypoczynku dopuszczane będą wyłącznie zdrowe dzieci, bez objawów infekcji czy choroby zakaźnej takich
jak gorączka, ból gardła, katar, złe samopoczucie, biegunka, ból brzucha i innych typowych dla covid-19 ,u których pomiar
temperatury w trakcie przyjęcia na wypoczynek, w trakcie wypoczynku potwierdzi brak choroby.

4.

Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa Covid-19 zawartych w Regulaminie Bezpieczeństwa
przedstawionych im w dniu rozpoczęcia wypoczynku przez wychowawców/ kierownika innego członka kadry kolonijnej

Rodzice/Prawni Opiekunowie:
1.

Zobowiązują się do przekazania organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub innego kontaktu
zapewniającego szybką komunikację ( oświadczenie zał.1)

2.

Zobowiązują się do niezwłocznego (do 4 godz.) odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka
niepokojących objawów choroby zakaźnej (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności itp.).
Oświadczają, że osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę i odbierające dziecko są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub
choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w
okresie 10 dni przed rozpoczęciem wypoczynku. (zał.1)

3.

4.

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. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest
dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.

5.

Zaopatrują dzieci w indywidualne osłony ust i nosa na czas trwania wypoczynku. W przypadku stosowania osłon
wielokrotnego użytku, rodzice zobowiązują się codziennie, po zakończonym wypoczynku indywidualnie dezynfekować
maseczki, zgodnie ze sztuką dezynfekcji (pranie w gorącej wodzie, prasowanie). W przypadku osłon jednorazowych
codziennie wyposażać dziecko w min. 5 sztuk maseczek jednorazowych.

1.

§3
Bezpieczeństwo uczestników w miejscu wypoczynku
Obiekt Szkoły Podstawowej nr 28 w Poznaniu spełnia wymogi bezpieczeństwa (dopuszczenie obiektu i terenu do
użyteczności publicznej, pozytywna opinia Straży Pożarnej w zakresie bezpieczeństwa PPOŻ ) a także wszelkie normy
sanitarne zgodne z wytycznymi MEN, GIS,MZ

2.

W obiekcie SP 28 w Poznaniu została wytyczona strefa dla Uczestników SUPer Półkolonii: świetlica, szatnia, łazienka,
prysznice i osobne wejście do budynku, oznaczone w planie szkoły jako wejście E.

3.

Do tej strefy mają dostęp tylko Uczestnicy, Kadra Wypoczynku i pracownik SP 28 dedykowany do dbania o higienę i
dezynfekcję tych pomieszczeń zgodnie z wytycznymi.
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4.

Baza sprzętowa SUP Bass Spot z którego dzieci pobierają sprzęt do zajęć wodnych ma strefę wydzieloną dla
uczestników , zapewniającą ograniczenie kontaktu z osobami niebędącymi uczestnikami tego wypoczynku.

5.

Miejsce wypoczynku zorganizowane zostało w sposób zapewniający uczestnikom zachowanie dystansu społecznego (4m)
wewnątrz obiektu czy innej infrastrukturze o powierzchni zamkniętej.

6.

Organizator zapewnił i wyznaczył miejsce do izolacji osoby z objawami wskazującymi na zaistnienie choroby zakaźnej.

7.

Miejsce wypoczynku pomiędzy turnusami następującymi po sobie w odstępie dwóch dni jest dodatkowo sprzątane i
dezynfekowane ( włączniki, klamki, poręcze, włączniki)

8.

Organizator wypoczynku zapewnił środki do dezynfekcji w postaci ciepłej wody z detergentem a także płynów
dezynfekujących i umieścił je w miejscach do tego przeznaczonych i specjalnie oznaczonych, zarówno dla uczestników jak
i personelu wypoczynku.

9.

Sprzęt sportowy będzie systematycznie dezynfekowany a zwłaszcza przed zmianą grup.

10. Każdy Uczestników w dniu rozpoczęcia wypoczynku otrzyma kamizelkę asekuracyjną do własnego użytku. Kamizelki
zostaną oznaczone.
11. Na prośbę Rodzica/Opiekuna Organizator wyposaży Uczestnika w piankę neoprenową. W ramach zachowania higieny,
Uczestnik codziennie zabiera piankę do domu w celach higienizacji (krótkie pranie bez detergentów lub płukanie w
temperaturze 30 stopni)
12. Organizator zapewnił możliwość natychmiastowej interwencji pielęgniarki lub ratownika medycznego lub lekarza poprzez
dostęp do położonej w pobliżu Przychodni Lekarskiej.
13. W celach wspólnego bezpieczeństwa Uczestnik wypoczynku, za wcześniejsza pisemną zgodą rodziców/opiekunów
prawnych, codziennie będzie poddawany w obecności osoby odprowadzającej go na wypoczynek, pomiarowi temperatury
przed przystąpieniem do zajęć. Pomiaru temperatury dokonywać będzie wyznaczony przez kierownika wypoczynku
wychowawca kolonijny. W przypadku temperatury powyżej 37,5 niezależnie od jej przyczyny Uczestnik nie będzie mógł
pozostać na miejscu wypoczynku.
14. Po przywiezieniu dziecka na miejsce wypoczynku Rodzic/Opiekun pozostawia dziecko pod opieką kadry kolonijnej dopiero
po pomiarze temperatury z wynikiem nie wskazującym na infekcję
§4
Wyżywienie
1.

Organizator zapewnia uczestnikom w trakcie wypoczynku dwudaniowy obiad serwowany w formie cateringu z użyciem
jednorazowych pojemników i sztućców i stały dostęp do napojów w postaci wody niegazowanej podawanej w
jednorazowych butelkach a także przekąsek regeneracyjnych w postaci owoców, wafli ryżowych, batonów, które uczestnik
otrzymuje przy porannej odprawie.

2.

Organizacja punktu zbiorowego żywienia zapewnia zachowanie dystansu pomiędzy uczestnikami i została zaplanowana
w formie zmianowej dla grup obowiązujących podczas wypoczynku. Po każdej z grup spożywającej posiłek pomieszczenie
(blaty stołów i poręcze krzeseł) będzie zdezynfekowane.

3.

Osoba dostarczająca catering zobowiązana jest do zachowania środków bezpieczeństwa obowiązujących dla gastronomii.

4.

Kadra kolonijna podczas wydawania posiłku dzieciom zobowiązana jest do posiadania maseczek zakrywających usta i nos
a także rękawiczek jednorazowych, ochronnych.
§5
Transport

1.

Dojazd na miejsce wypoczynku powinien odbywać się w formie dojazdu własnego lub transportem publicznym zgodnie z
obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa COVID-19.

2.

W przypadku konieczności postoju podczas podróży powinien być on zaplanowany w miejscu gwarantującym ograniczenie
do minimum kontakt z osobami trzecimi.

1.
2.

§6
Założenia organizacyjne wypoczynku dzieci i młodzieży
Organizator opracował i przedstawienia uczestnikom i ich Rodzicom/Prawnym opiekunom szczegółowy regulamin pobytu
z zasadami higieny podczas wypoczynku
Organizator/ Kierownik przeszkolił kadrę wypoczynku w zakresie obowiązujących procedur bezpieczeństwa.

3.

Zgodnie z wytycznymi zajęcia będą prowadzone w grupach max. do 15 osób ( dzieci do 10 roku życia) i max. 20 osób
( dzieci powyżej 10 roku życia). Kontakt między grupami zostanie ograniczony do niezbędnego minimum.

4.

Dla uczestników wypoczynku wytyczona jest zgodnie z przepisami przestrzeń użytkowa zarówno podczas spożywania
posiłków, zajęć merytorycznych czy przerw między zajęciami w bazie sprzętowej Sup Bass Spot czy podczas na wodzie.

5.

Organizator zapewnia stałą dostępność mydła, płynu dezynfekcyjnego oraz ciepłej wody do użytkowania na terenie
obiektu SP 28 w Poznaniu. W pomieszczeniach sanitarnych wywieszone zostały 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. Podczas treningów, w pobliżu miejsca treningowego, baza
sprzętowa dla dzieci została wyposażona w toaletę przenośną z bidetem i umywalką z wodą tylko na potrzeby dzieci
wypoczynku. Toaleta podlegać będzie kontroli higienicznej zgodnie z zaleceniami bezpieczeństwa.
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6.

Prosimy o nie przebywanie na terenie miejsca wypoczynku/ nie odwiedzanie w trakcie zajęć dzieci przez rodziców/
opiekunów/innych członków rodziny.

7.

Personel techniczny i sprzątający ( pracownicy wykonujący czynności w zakresie swoich obowiązków na terenie SP 28 w
Poznaniu) i pracownik firmy cateringowej będzie kontaktował się z kadrą kolonijną/ uczestnikami tylko w zakresie
niezbędnych czynności.

8.

Organizator zapewnia natychmiastowy kontakt ze służbą zdrowia- pielęgniarką, lekarzem lub ratownikiem medycznym.

9.

Organizator zapewnia dostęp do termometru bezdotykowego. Organizator wprowadza obowiązkowy przed przyjęciem
dziecka na wypoczynek pomiar temperatury, a także codzienny, w obecności rodzica pomiar temperatury. W razie
konieczności, niepokojących objawów sugerujących chorobę, organizator może wykonać pomiar temperatury w każdym
momencie dnia. W tym celu Organizator wskaże osobę mogącą dokonywać pomiaru temperatury.

10. Organizator przygotował pomieszczenie umożliwiające natychmiastowe odizolowanie uczestnika lub opiekuna
wypoczynku, u której wystąpiły objawy choroby. Pomieszczenie znajduje się w budynku szkoły SP 28 w Poznaniu.
11. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u Uczestnika, po jego odizolowaniu, rodzice/opiekunowie prawni
zobowiązani są do jak najszybszego odebrania dziecka z wypoczynku ( maksymalnie do 4 godz. od otrzymania informacji
o stanie zdrowia dziecka. Rodzice/Opiekunowie
12. Organizator do opieki nad dziećmi zatrudnił osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i zgodnie z wymogami MEN, ze
zdolnością i brakiem przeciwskazań lekarskich ( pozytywną opinią lekarską) do wykonywanej pracy na stanowisku
kierownika, wychowawcy kolonijnego czy instruktora.
13. Organizator zobowiązany jest przygotować i zapoznać kadrę wypoczynku z procedurą postępowania na wypadek
podejrzenia zakażenia covid-19 lub zachorowania na Ccovid-19 zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.
Kadra posiada łatwy dostęp do telefonów stacji sanitarno-epidemiologicznej, najbliższego szpitala dziecięcego i przychodni
zdrowia i innych służb medycznych.
14. Organizator ustalił szybki kontakt kierownika/wychowawcy z rodzicami w oświadczeniu nr 1
15.

Kierownik SUPer Półkolonii jest jednocześnie Organizatorem wypoczynku

16. Organizator wypoczynku posiada wykwalifikowaną kadrę zastępczą, która w razie
planowego wychowawcę.

zachorowania może zastąpić

§8
Higiena
1.

Higiena

•

Kadra i uczestnicy muszą regularnie myć ręce wodą z mydłem i w razie konieczności korzystać ze środków
dezynfekujących

•

Codzienne prace porządkowe w SP 28 wykonywane są zgodnie z wytycznymi bezpieczeństwa stosowanymi w miejscach
użyteczności publicznej i/lub w której przebywają dzieci i młodzież.

•

W bazie sprzętowej tylko na potrzeby dzieci zostanie ustawiona przenośna toaleta z umywalką i środkami dezynfekującymi.
Toaleta poddawana będzie systematycznym czyszczeniom przez serwis obsługujący a także dodatkowo będzie
dezynfekowana przez pracowników bazy sprzętowej wg zasad producenta środka dezynfekującego

2.

Higiena w żywieniu

Pomieszczenie do spożywania posiłków jest codziennie sprzątane i dezynfekowane, dodatkowa dezynfekcja przez
wychowawców ma miejsce między posiłkami i zmianami grup.
Posiłki spożywane są zmianowo wg. grup lub przy oddzielnych stołach z zachowaniem dystansu społecznego, nie naprzeciwko
siebie. Każdorazowo przed posiłkiem uczestnicy posiłku myją i dezynfekują ręce.
•

Obiad w formie cateringu ( jednorazowe pojemniki i sztućce) dostarcza do miejsca wypoczynku i spożywania posiłku
zgodnie z obowiązującymi przepisami firma Cateringowa.
Wychowawcy do wydawania posiłku zobowiązani są posiadać maseczki ochronne i jednorazowe rękawiczki.

•

II Śniadanie- przygotowane przez rodziców drugie śniadanie dzieci spożywają na zasadach przyjętych dla higienicznego
żywienia

•

Napoje-ze względów sanitarnych napoje ( woda niegazowana) będą dostępna w małych 0,5-0,75l butelkach, dla każdego
dziecka indywidualnie

3.

Higiena zajęć na świeżym powietrzu

•

Podczas zajęć sportowych Uczestnicy muszą zachowywać dystans społeczny 2 m. Dzieci trenują w grupach. Sprzęt
udostępniony członkom danej grupy jest zdezynfekowany. Podczas wymiany sprzętu pomiędzy uczestnikami jednej grupy,
sprzęt zostanie zdezynfekowany przez instruktorów. Dezynfekcja sprzętu następuje również przed wymianą grup. Zajęcia
są zorganizowane w taki sposób, by ograniczyć kontakt między grupami.

•

W stałej dostępności -w wyznaczonym miejscu znajdować będą się płyny dezynfekujące a także stały dostęp do toalety z
wodą i mydłem. Cały czas stosujemy podstawowe zasady profilaktyki odnośnie kichania czy pokasływania.

•

Uczestnicy przebywają w dedykowanych dla nich kamizelkach asekuracyjnych, piankach neoprenowych. Pianki
wypożyczone od Organizatora przed przekazaniem Uczestnikowi są prane i dezynfekowane.
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•
4.

Uczestnicy nie korzystają z sanitarnej infrastruktury plażowej, mają dedykowaną przenośną toaletę z umywalką
umiejscowioną na terenie bazy sprzętowej a także dostęp do bieżącej, ciepłej wody i mydła.
Higiena podczas przebywanie w pomieszczeniu zamkniętym

Obowiązkowy Dystans społeczny 4 m, maseczki osłaniające nos i usta. Obowiązkowa mycie lub dezynfekcja rąk przed
wejściem do pomieszczenia.
5.
•

6.
•

Higiena Czas Wolnego ( czas po opuszczeniu miejsca wypoczynku)
W związku z sytuacją epidemiologiczną zalecamy w czasie wolnym po zakończeniu wypoczynku ograniczenie/
wstrzymanie się od kontaktu z osobami/ kolegami nie będącymi członkami rodziny/ innymi uczestnikami wypoczynku.
Zalecamy zdrowe żywienie, wysypianie się i obowiązkowe noszenie osłon w przestrzeni publicznej, jeżeli istnieje
konieczność korzystania z niej.
Higiena a Ramowy/dzienny Plan zajęć wodnych
8:00-8:30- Zbiórka dzieci w Szkole Podstawowej nr 28 przy ul. Chojnickiej w Poznaniu. Higiena rąk przed wejściem do
miejsca półkolonii, dojadanie śniadania.

Dzieci po przyjęciu dziennym (pomiar temperatury w obecności rodzica/opiekuna/osoby odprowadzającej udają się w miejsce
zbiórki swojej grupy.
•

8:30-9:15- Rozgrzewka, omówienia planu dnia i przygotowanie do zajęć w grupach: SUP, Wing

•

9:15-12:00- Zajęcia tematyczne w grupach z 15 minutową przerwą pomiędzy dyscyplinami

•

12:00-13:15- Obiad i regeneracja w SP 28, posiłki dostarczone w jednorazowych pojemnikach, higiena rąk przed posiłkiem

•

13:15-15:15- Zamiana grup, zajęcia tematyczne w grupach z 15 minutową przerwą pomiędzy dyscyplinami. Dezynfekcja
sprzętu przy zmianie grup przez kadrę kolonijną

•

15:15-16:00- Joga/SUP Joga

•

16:00-16:15- Higiena po kąpieli w jeziorze

•

16:15-16:30-Odbiór dzieci z SP 28 w Poznaniu. Prosimy o czekanie na dzieci w korytarzu szkoły i nie wchodzenie do
miejsca przebywania dzieci.

W związku z obostrzeniami przeciwko covid-19 ramowy dzienny i tygodniowy plan zajęć może ulec zmianie.

1.

2.

§9
Procedury w przypadku wykrycia u Uczestnika, członka kadry zakażenia covid-19
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 covid-19 niezwłocznie odizoluje osobę w oddzielnym pomieszczeniu oraz skontaktuje
się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną 22 25 00 115 i lub lekarzem z pobliskiej Przychodni w przypadku
nagłego pogorszenia stanu zdrowia.
Osoba u której podejrzewa się zakażenie covid-19 zostanie odizolowana a miejsce w którym przebywała zostanie
poddane dodatkowemu sprzątaniu zgodnie z procedurami zakładowymi wraz z dodatkowym zdezynfekowaniem
powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty)

3.

Organizator wypoczynku w przypadku stwierdzenia ww. przypadku zastosuje się do zaleceń Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.

4.

Kadra wypoczynku, sprawująca opiekę nad uczestnikami wypoczynku, została poinstruowana przez Organizatora/
Kierownika o procedurze postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia covid-19 na wypoczynku, w tym
o konieczności powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej przez kierownika wypoczynku

5.

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.

6.

Organizator na bieżąco śledzi informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach
https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/ i postępuje zgodnie z jego wytycznymi.
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Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby z zewnątrz (rodzic/opiekun, osoba odprowadzająca, inne )
zarażenia covid-19
1. Ustalenie listy osób obecnych w tym samym czasie co osoba z zewnątrz i zalecenie stosowania się do wytycznych
Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
2. Dokładne zdezynfekowanie przestrzeni, w której przebywała zakażona osoba z zewnątrz (ze wskazaniem, że nie mamy
pewności, czy w momencie świadczenia usługi dana osoba była już zakażona), oraz zdezynfekowanie rzeczy, które były
wykorzystywane w trakcie wizyty.

4

Zał. 1 Do Regulaminu Bezpieczeństwa
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że moje dziecko ……………………………………………………………………………………………
1. Jest zdrowe i nie wykazuje żadnych objawów choroby zakaźnej jak gorączka, kaszel, duszności, utrata węchu, katar i innych
specyficznych dla zakażenia dla covid-19.
2. Nie zamieszkiwało z osobą przebywającą na kwarantannie i nie kontaktowało się osobą podejrzaną o zakażenie w okresie
10 dni przez rozpoczęciem wypoczynku.
3. Oświadczam o przygotowaniu dziecka/dzieci do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z
zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m i 4 m w przestrzeni zamkniętej) oraz przestrzeganiem wzmożonych
zasad higieny i stosowaniu środków ochrony osobistej w postaci maseczek w miejscach, w miejscach w których nakaz
obowiązuje.
4. W przypadku niepokojących, sugerujących zakażenie COVI-19 objawów proszę o kontakt pod nr. Tel.
……………………………………………………………………… W przypadku niemożności odebrania połączenia z numeru
570 775 735 lub 729 833 927 zobowiązuję się do natychmiastowego oddzwonienia.
5. Oświadczam, że osoby odprowadzające (odbierające) dziecko na zbiórki są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby
zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 10 dni przed
rozpoczęciem wypoczynku.
6. Wyrażam zgodę na odbiór mojego dziecka
przez……………………………………………………………………………………………………………………………………………
w dniach………………………………………………………………………………………………………………………………………
przez…………………………………………………………………………………………………………………………………………
w dniach
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Oświadczam, że osoba, której udzielono pełnomocnictwa jest zdrowa, nie ma objawów infekcji lub choroby zakaźnej i nie
zamieszkiwała z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 10 dni przed
rozpoczęciem wypoczynku dziecka.
8. Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury mojemu dziecku termometrem bezdotykowym przez kierownika lub
wychowawcę kolonijnego lub innego członka Kadry Kolonijnej.
9. Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku stanu podgorączkowego (temperatura pow. 37,5 C) dziecko nie będzie mogło
rozpocząć lub kontynuować wypoczynku.

Organizator:
prawnego:
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Data, podpis rodzica/opiekuna
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