
REGULAMIN SANITARNY OBOZU KORCZAKOWO 2021 

 

1. Uczestnicy obozu są zdrowi w dniu przyjazdu, co poświadczają rodzice lub opiekunowie uczestnika obozu 

w pisemnym oświadczeniu o braku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz 

nie zamieszkiwały z osobą przebywającą w izolacji i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w 

okresie 10 dni przez rozpoczęciem wypoczynku. 

2. Jeżeli uczestnik choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić go na cięższy przebieg zakażenia, 

rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału 

w obozie w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku.  

3. Osoby przywożące dziecko na obóz są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz nie 

podlegają obowiązkowej izolacji lub kwarantannie. 

4. Rodzice/opiekunowie nie wchodzą na teren podobozów i do namiotów uczestników. Dziecko zostaje 

przekazane pod opiekę kadry obozu w recepcji. 

5. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników obozu zobowiązują się do niezwłocznego –  do 12 godzin – 

odbioru dziecka z obozu na koszt własny w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów 

choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności), jeśli taka będzie decyzja lekarza lub Sanepidu. 

W tym czasie dziecko przebywa w izolatce pod opieką wyznaczonego opiekuna. 

6. Uczestnicy obozu przestrzegają ogólnych przepisów sanitarnych obowiązujących w czasie trwania obozu, 

a w szczególności: 

- regularnego i dokładnego mycia rąk wodą z mydłem oraz dezynfekowania ich środkiem do dezynfekcji 

zwłaszcza przed i po posiłku, przed i po zajęciach programowych, 

- poddawania się codziennym pomiarom temperatury, 

- zakazu picia przez różne osoby z tej samej butelki, 

- zakazu wchodzenia do namiotów osób z poza swojej grupy, 

- wypełniania zaleceń kadry i obsługi odnośnie korzystania ze stołówki i punktów gazowych. 

7. Uczestnik jest zaopatrzony w środki ochrony osobistej. 

8. Organizator rekomenduje całkowitą rezygnację z odwiedzania uczestników w czasie obozu. 

W wyjątkowych sytuacjach wizyty będą rozpatrywane indywidualnie z uwzględnieniem aktualnych 

przepisów reżimu sanitarnego. 

9. Uczestnik obozu jest zobowiązany niezwłocznie informować kadrę obozu o wszelkich objawach 

chorobowych, które u siebie zaobserwuje. 

10. W przypadku zajęć programowych zmniejszenie dystansu społecznego może być wykonane tylko na 

wyraźne polecenie prowadzącego zajęcia. 

 


