
Załącznik nr 5  

Zasady zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom półkolonii w związku z epidemią COVID-19 

Półkolonie w Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź 

Zalecenia związane bezpośrednio z COVID-19 

Opracowane na podstawie „Wytycznych GIS, MZ i MEN dla organizatorów 

wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 r.”: 

1. Uczestnicy półkolonii są zdrowi w dniu rozpoczęcia turnusu (brak objawów 

sugerujących chorobę zakaźną). Uczestnicy nie zamieszkiwali z osobą 

przebywającą ̨w izolacji w warunkach domowych i nie miały kontaktu z osobą 

podejrzaną o zakażenie w okresie 10 dni przez rozpoczęciem wypoczynku. 

2. Uczestnicy są przygotowania do stosowania wytycznych oraz poleceń 

wychowawców związanych z przestrzeganiem wytycznych sanitarnych. 

3. Uczestnicy półkolonii posiadają własne maski ochronne. Uczestnicy są zobowiązani 

do stosowania masek zgodnie z poleceniami wychowawców. 

4. Organizator zapewnia uczestnikom dostępność mydła, ciepłej bieżącej wody, 

ręczników jednorazowych oraz płynu do dezynfekcji rąk. 

Każdy uczestnik jest zobowiązany do dokładnego umycia oraz dezynfekcji rąk: 

a. po wejściu na teren CNiT z zewnątrz, 

b. po skorzystaniu z toalety, 

c. po dotknięciu powierzchni wspólnych, np. eksponatów na terenie CNiT, 

d. przed posiłkami. 

W uzasadnionych przypadkach mycie oraz dezynfekcja rąk będą nadzorowane przez 

wychowawców. 

5. Zgodnie z Wytycznymi organizator wyznacza osobę odpowiedzialną za pomiar 

temperatury ciała kadrze oraz uczestnikom – rano oraz po południu, przy użyciu 

termometru bezdotykowego. Pomiar temperatury jest dokonywany za zgodą 

wychowawcy, kierownika wypoczynku lub opiekuna prawnego. 

6. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia COVID-19 u uczestnika półkolonii: 

a. Osoba podejrzana o zakażenie COVID-19 musi zostać odizolowana od 

pozostałych uczestników w tzw. „pokoju pierwszej pomocy”, który posiada 

podstawowe wyposażenie w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej oraz 

osobny węzeł sanitarny. 

b. Osoba izolowana przebywa pod stałą opieką wychowawcy (do momentu 

przybycia na miejsce opiekunów prawnych). 

c. W wypadku znacznego pogorszenia stanu zdrowia uczestnika na miejsce jest 

wzywany lekarz lub pogotowie ratunkowe. 

d. O wystąpieniu podejrzenia zakażenia informowani są: opiekunowie prawni 

uczestnika, kierownik wypoczynku, Dyrektor EC1 oraz służby sanitarne. 



 

Pozostałe zalecenia: 

 

1. Uczestnik półkolonii nie może posiadać ani samodzielnie przyjmować żadnych leków. 

Wszelkie istotne informacje o stanie zdrowia dziecka należy przekazać kadrze turnusu 

(kierownikowi i wychowawcom) oraz wpisać w karcie kwalifikacyjnej uczestnika. 

2. Uczestnik nie może posiadać przy sobie żadnych przedmiotów oraz substancji 

niebezpiecznych, takich jak noże, zapalniczki, papierosy, alkohol, leki. Przedmioty 

tego typu będą konfiskowane przez wychowawców oraz przekazywane rodzicom. 

3. Prosimy o punktualność oraz informowanie kierownika turnusu o wszelkich 

spóźnieniach, nieobecnościach oraz konieczności wcześniejszego odbioru dziecka. 

4. Na terenie CNiT zalecamy uczestnikom noszenie obuwia z zakrytymi palcami. 

5. Każdy uczestnik powinien posiadać: 

a. ubranie na zmianę, np. T-shirt, bluzę, spodnie (ubranie spakowane do torby 

lub plecaka), 

b. butelkę wody lub innego napoju, 

c. nakrycie głowy, krem z filtrem SPF, 

d. maskę ochronną. 

6. Zachęcamy do pozostawienia w domu przedmiotów wartościowych. Organizator, 

kierownik turnusu oraz wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty 

zgubione przez uczestników. 

7. Rodzice powinni zapoznać się z Regulaminem Półkolonii oraz poinformować dzieci o 

najważniejszych zasadach. 


