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I. Wstęp

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,
Drodzy Uczestnicy i Uczestniczki,

Kadro Wychowawcza, 
Kadro Kierownicza

i Instruktorska Vogue Travel,

W trosce o bezpieczeństwo podczas wypoczynku dzieci i młodzieży oraz w związku z obowiązkiem
dostosowania  wypoczynku  dzieci  i  młodzieży  do  Wytycznych  GIS,  MZ  i  MEN  dla  organizatorów
wypoczynku  dzieci  i  młodzieży,  publikujemy  Podręcznik  procedur  bezpieczeństwa  w  związku
z zagrożeniem  COVID-19.  Podręcznik  to  kompletny  spis  wytycznych,  procedur  oraz  sposobów
działania  dla  wszystkich  zaangażowanych  w  wypoczynek  osób  tj.  rodziców,  uczestników,  kadry,
instruktorów oraz pracowników placówek wypoczynkowych.  W podręczniku zawarliśmy wytyczne
instytucjonalne  oraz  wewnętrzne  procedury  Vogue  Travel  mające  na  celu  zwiększenie
bezpieczeństwa,  jak  również  zmniejszenie  uciążliwości  stosowania  zasad  sanitarnych  w  postaci
przekształcenia ich w zabawy dla dzieci. Jesteśmy pewni, że razem, stosując się do wyznaczonych
zasad i obostrzeń sanitarnych, przygotujemy bezpieczny i w pełni satysfakcjonujący dzieci i młodzież
wypoczynek.  Pamiętajmy,  że  prawo do wypoczynku  jest  jednym z  najważniejszych praw dla  nas
wszystkich, tak samo mocno potrzebują go dzieci i młodzież.

Uprzejmie  prosimy  i  bezwzględnie  zalecamy  zapoznanie  się  z  opisanymi  w  niniejszym
podręczniku zasadami.  Warunkiem bezwzględnym do uczestnictwa w obozach i  koloniach Vogue
Travel  jest  zaakceptowanie  zasad  przedstawionych w niniejszym podręczniku.  Respektowanie  ich
i stosowanie się do wytycznych pozwoli  nam wszystkich zorganizować bezpieczne i  pełne radości
kolonie.

Bądźcie zdrowi i do zobaczenia na zbiórkach!

Zespół Vogue Travel
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II. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży

Wytyczne aktualne od dnia 30.12.2021. W razie zmian organizator zaktualizuje wytyczne. 

Celem wdrażanych procedur jest:

1. Wdrożenie dodatkowych zabezpieczeń zmniejszających ryzyko zakażenia dzieci i  młodzieży
podczas pobytu na koloniach i obozach.

2. Aktywne  minimalizowanie  ryzyka  zakażenia  poprzez  wprowadzenie  na  każdym  turnusie
wypoczynku zrozumiałego regulaminu dla uczestników wypoczynku, rodziców / opiekunów,
kadry  wychowawczej  oraz  instruktorów,  czyli  wszystkich  osób  uczestniczących
w wypoczynku.

3. Ograniczenie  liczby  kontaktów  między  uczestnikami,  kadrą  wychowawczą  i  kierowniczą,
a osobami  trzecimi  na  terenie  miejsca  wypoczynku  w  ramach  zabezpieczenia  przed
możliwym zakażeniem.

4. Stosowanie się w miejscu wypoczynku do wymogów określających warunki bezpieczeństwa
(m.in. opinia straży pożarnej, dopuszczenie obiektu do użyteczności publicznej).

5. Kompleksowe działanie stosowane do zaawansowania stanu epidemicznego. 

Pełna treść wytycznych znajduje się na stronie:
https://www.gov.pl/web/psse-leczna/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-organizatorow-wypoczynku-
zimowego-dzieci-i-mlodziezy-w-roku-szkolnym-20212022

III. Zobowiązania organizatora

Jako organizator zobowiązani jesteśmy przede wszystkim do zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu
wypoczynku.  W tym celu współpracujemy ściśle  z ośrodkami wypoczynkowymi i  ich  personelem,
przewoźnikami autokarowymi i kadrą opiekunów przejazdu, personelem medycznym.

Wytyczne  oraz  kompleksowe  działania,  które  przedstawiamy  dostosowane  są  do  etapu
zaawansowania stanu epidemicznego i na bieżąco będą przez nas modyfkowane.  

Bezpieczne warunki zakwaterowania

Nasze placówki wypoczynkowe:

1. Spełniają  warunki  bezpieczeństwa,  są  dopuszczone  do  użyteczności  publicznej,  posiadają
pozytywną i ważną opinię straży pożarnej. 

2. Posiadają  wyodrębnioną  strefę  dla  wypoczynku  dzieci  lub  młodzieży  lub  posiadamy  całe
budynki przeznaczone dla naszych kolonistów.
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3. Spełniają  założenia  odpowiedniej  ilości  miejsc  noclegowych  –  w  jednym  pokoju
zakwaterowane są dzieci z jednej grupy zajęciowej. Każde dziecko posiada minimum 3,5m kw
powierzchni w pokoju. 

4. Posiadają izolatki. 
5. Standard  ośrodków  dostosowany  jest  do  spełnienia  wymogów  stosowania  dystansu

społecznego.
6. Umożliwiają zakwaterowanie w obiekcie na zasadzie wymiany turnusów. Wyznaczony jest

odpowiedni czas na dokładną dezynfekcję i mycie obiektu między wyjazdem jednej grupy,
a przyjazdem drugiej grupy. 

7. Sprzątane  są  dokładnie  w trakcie  pobytu  dzieci  oraz  pomiędzy  pobytami  poszczególnych
grup. Wszystkie powierzchnie,  w szczególności  powierzchnie wspólne jak klamki,  poręcze,
blaty, wyłączniki podlegają specjalnej dezynfekcji. 

8. Wyposażone  są  w  środki  higieniczne  w  postaci  mydeł,  środków  dezynfekcyjnych
ogólnodostępnych dla uczestników, kadry oraz personelu. 

9. Każdy  pokój  posiada  łazienkę,  w  której  uczestnicy  mogą  myć  ręce.  Dodatkowo  obiekty
posiadają  łazienki  ogólnodostępne  dla  uczestników,  w  których  również  można  umyć
i zdezynfekować ręce.

10. Wyposażone  są  w  dozowniki  ze  środkiem  dezynfekującym  w  widocznych  miejscach.
Dodatkowo w środki te wyposażone będą sale zajęciowe. 

Wyżywienie z zachowaniem zasad sanitarnych

Nasze placówki wypoczynkowe:

1. Posiadają  stołówki  dostosowane  do  serwowania  posiłków  w  sposób  bezpieczny
z zachowaniem dystansu społecznego.

2. Jeżeli jest to możliwe, przy jednym stoliku przebywać będą dzieci lub młodzież z jednej grupy
zajęciowej.

3. Po każdej grupie blaty oraz krzesła będą poddawane dezynfekcji.
4. Stosują  od  zawsze  zasady  bezpiecznego  przechowywania  produktów  spożywczych,

wyparzania naczyń, mycia sztućców z detergentem i odpowiedniego płukania.

Doskonała organizacja wypoczynku 

Organizator Vogue Travel zapewnia:

1. Zaopatrzenie  osób  zatrudnionych  tj.  kadry  wychowawczej,  kierowniczej  i  instruktorskiej
w indywidualne  środki  ochrony  osobistej  w  postaci  maseczek  ochronnych.  Dodatkowo
zapewniamy zaopatrzenie ww. osób zatrudnionych w środki ochrony na wypadek zaostrzenia
ryzyka  w  postaci  nieprzemakalnych  fartuchów  z  długim  rękawem  oraz  rękawiczek
medycznych.

2. Stałą  obecność  lub  możliwość  natychmiastowej  interwencji  pielęgniarki  lub  ratownika
medycznego lub lekarza.
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3. Wywieszenie  regulaminów  bezpiecznego  uczestnictwa  w  wypoczynku  w  postaci:
regulaminów każdej grupy, instrukcji mycia rąk w łazienkach, regulaminów korzystania z sal
zajęciowych. 

4. Szkolenie kadry wypoczynku z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie COVID19.
5. Dostęp  do  termometru  bezdotykowego  oraz  regularny  pomiar  temperatury  ciała

uczestników i kadry.
6. Wyznaczenie  osoby,  przez kierownika wypoczynku,  do pomiaru temperatury  uczestnikom

oraz  kadrze  wypoczynku.  Rodzice  wyrażają  zgodę  na  dokonanie  pomiaru  temperatury
termometrem bezdotykowym w specjalnym oświadczeniu.

7. Opracowanie  i  przedstawienie  uczestnikom i  ich  rodzicom niniejszego  podręcznika,  który
stanowi Szczegółowy regulamin pobytu z zasadami higieny podczas wypoczynku. 

Bezpieczna realizacja programu zajęć

1. Program realizowany będzie na terenie ośrodka z wykorzystaniem infrastruktury ośrodka.
Dopuszcza  się  korzystanie  z  infrastruktury  poza  terenem  ośrodka  z  uwzględnieniem
ograniczenia kontaktu z osobami trzecimi.

2. Infrastruktura  ośrodka,  jak  również  materiały  niezbędne  do  przeprowadzenia  zasad będą
dezynfekowane  po  każdej  grupie  zajęciowej.  Materiały  jednorazowe  przeznaczone  będą
osobno dla każdej grupy zajęciowej.

3. Minimalna przestrzeń  do prowadzenia  zajęć  nie  powinna być  mniejsza  niż  3,5  m kw.  na
jednego uczestnika. Zajęcia prowadzone będą w odrębnych grupach zajęciowych.

4. W pomieszczeniach do prowadzenia zajęć nie będzie sprzętów, ani materiałów, których nie
można skutecznie zdezynfekować lub uprać.

5. Sale do prowadzenia zajęć będą regularnie sprzątane, myte oraz wietrzone.
6. Korzystanie  z  kąpielisk/stoków – wyznaczone zostaną przestrzenie  dla  grupy  uczestników

kolonii. 
7. Z  uwagi  na  konieczność  unikania  dużych  skupisk  ludzkich,  uczestnicy  oraz  kadra

wychowawcza nie będą mogli opuszczać terenu ośrodka w celu uczestnictwa we Mszy Św.

IV. Zobowiązania kadry kierowniczej, wychowawczej oraz instruktorskiej

Wytyczne dla pracowników placówki Vogue Travel

1. Kadra  wychowawcza,  kierownicza,  instruktorska,  wszystkie  osoby  zapewniające  realizację
programy wypoczynku są zdrowe, nie posiadają objawów infekcji lub innej choroby, w tym
w szczególności  choroby  zakaźnej,  a  w  okresie  10  dni  przed  rozpoczęciem  turnusu  nie
zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
Wyżej wymienione osoby z kadry złożą stosowne pisemne oświadczenie u organizatora. 

2. Organizator wypoczynku zapewni każdej osobie z kadry środek ochrony osobistej w postaci
maseczek ochronnych. Kierownik wypoczynku odpowiedzialny będzie za dopilnowanie tego,
by każda osoba z kadry posiadała i nosiła maseczkę. 
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3. Organizator wypoczynku zaopatrzy kadrę w dodatkowe środki ochrony osobistej tj. maseczki,
fartuchy wodoodporne, rękawiczki, płyny do dezynfekcji powierzchni, płyny do dezynfekcji
rąk. Kierownik będzie odpowiedzialny za dbanie o stały dostęp do ww. środków. 

Wytyczne dla kierownika wypoczynku

4. Kierownik upewni się, że każda osoba z kadry zaznajomiona jest z procedurą postępowania
na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 zgodnie
z zaleceniami GIS. 

5. Kierownik  omówi  z  kadrą  procedury  postępowania  w razie  podejrzenia  zachorowania  na
COVID-19 lub inne choroby zakaźne.

6. Kierownik wypoczynku wyznacza osobę do pomiaru temperatury uczestnikom oraz kadrze
wypoczynku. Pomiaru temperatury dokonuje się rano i wieczorem za zgodą wychowawcy,
innej osoby zatrudnionej podczas wypoczynku, rodzica/opiekuna prawnego, pełnoletniego
uczestnika  wypoczynku  (honorowane może  być  oświadczeni  otrzymane od  rodzica  przed
rozpoczęciem wypoczynku).

7. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-
epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

8. Kierownik umieści w łatwo dostępnym miejscu, do wiedzy powszechnej, numery telefonów
do stacji sanitarno-epidemiologicznej +48222500115 oraz służb medycznych 112. 

9. Kierownik zobowiązuje się do stosowania ścieżek szybkiej komunikacji z organizatorem oraz
rodzicami / opiekunami uczestników wypoczynku. 

10. Kierownik  upewni  się  i  wraz  z  kadrą  wychowawczą  będzie  monitorować  obecność
dozowników  ze  środkiem  dezynfekującym  w  każdej  sali  zajęć,  na  stołówce  oraz  przy
wejściach na palcówkę. 

11. Kierownik  pouczy  kadrę  wychowawczą  i  dopilnuje,  żeby  zajęcia  tematyczne  prowadzone
w tych samych grupach wychowawczych / zajęciowych.

12. Podczas  obozów,  w  których  to  uczestnicy  mają  wybrać  zajęcia  np.  MAXI  CAMP,  zajęcia
wybierane są przez całą grupę tzn. decyzję o wyborze zajęć i uczestnictwie w konkretnych
zajęciach podejmuje cała grupa.

13. Apele poranne, zajęcia animacyjne wieczorne, fnały dla całych placówek będą prowadzone
w zmienionej formie.

14. Codzienne odprawy kadrowe odbywać się będą w zmienionej formie. 

Wytyczne dla kadry wychowawczej

1. Wraz  z  uczestnikami podczas  zapoznania  grupy pierwszego dnia:  stwórz  regulamin grupy
uwzględniający  wytyczne  sanitarne,  przeprowadź  blok  zajęć  tłumaczący  dokładnie  zasady
przebywania  na  placówce,  korzystania  z  sal,  stołówki,  zachowania  podczas  zajęć
programowych, przeprowadź blok zajęć prozdrowotnych. 

2. Upewnij się, że każdy uczestnik / uczestniczka w twojej grupie rozumie i potraf stosować się
do regulaminu oraz zasad sanitarnych, potraf prawidłowo myć i dezynfekować ręce, ubierać
i ściągać maseczkę ochronną oraz rękawiczki. 
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3. Upewnij  się,  że  uczestnicy  znają  procedury  oraz  wiedzą,  co  zrobić,  w  razie  złego
samopoczucia. Zapewnij uczestników, że w razie pogorszenia samopoczucia zawsze mogą się
do ciebie zwrócić.

4. Prowadź  edukację  prozdrowotną,  edukuj  uczestników,  przypominaj  im  o  zasadach
sanitarnych. Nie strasz uczestników, tylko tłumacz i rozmawiaj. 

5. W przypadku młodszych dzieci wprowadź zabawy, które pozwolą dzieciom na kontrolowanie
czasu  mycia  rąk  np.  20  sekundowe  przyśpiewki,  utrzymanie  dystansu  społecznego,
np. zabawa w motyle z rozkładaniem rąk. 

6. Wytłumacz  dzieciom  dokładnie  jakie  zasady  będą  obowiązywać  w  trakcie  prowadzenia
wspólnych zajęć. 

7. Dokładnie poinstruuj o zasadach i towarzysz uczestnikom swojej grupy podczas posiłków na
stołówce. 

8. Przypominaj  uczestnikom, że poza zajęciami  wspólnymi mogą spędzać czas z  osobami ze
swojej grupy zajęciowej. Nie ma możliwości odwiedzania innych grup i osób w ich pokojach.

9. Obserwuj,  monitoruj  i  spisuj  w  dzienniczku  wychowawczych  samopoczucie  dzieci.
W przypadku jakichkolwiek objawów chorobowych, ze szczególną uwagę ze strony objawów
infekcji czy chorób zakaźnych, poinformuj niezwłocznie kierownika oraz rodziców. 

10. Pamiętaj o własnej higienie, dezynfekcji rąk i zachowaniu dystansu społecznego.
11. Dbaj o to, żeby w czasie posiłków, przerwy poobiedniej, wyjść do sklepiku, zajęć wieczornych

oraz przyjazdów i wyjazdów, dzieci pozostawały w kontakcie ze swoją grupą.
12. Pamiętaj, żeby wietrzyć sale zajęciowe, dbać o dezynfekcje sal zajęciowych oraz materiałów

programowych.

Edukacja prozdrowotna i proflaktyczna. 

W ramach działania proflaktycznego kadra kierownicza i wychowawcza zobowiązana jest do:

1. Stworzenia  regulaminu  grupy  uczestników  wypoczynku  –  każdy  wychowawca  wraz
z aktywnym  uczestnictwem  swoich  podopiecznych  przygotuje  Regulamin  bezpieczeństwa
uczestników kolonii.  W regulaminie  poza zasadami dobrego współuczestnictwa znajdą się
zasady  bezpieczeństwa  mówiące  o:  konieczność  zakrywania  twarzy  tj.  nosa  i  ust  w
pomieszczeniach  zamkniętych,  gdzie  prowadzone  są  zajęcia,  zachowaniu  bezpiecznego
odstępu między uczestnikami grup, częstym myciu rąk mydłem i środkami dezynfekującymi,
bezpieczeństwie uczestników podczas korzystania ze stołówki itp.

2. Wywieszenia  w każdej  toalecie  uczestników wypoczynku  instrukcji  dokładnego mycia  rąk
mydłem oraz środkiem dezynfekującym (wzór w Teczce Kierownika).

3. Wywieszenia na każdym korytarzu oraz w każdej sali zajęciowej instrukcji zachowania zasad
bezpieczeństwa  tj.  zachowania  dystansu  społecznego,  spędzania  czasu  ze  swoją  grupą
zajęciową, niekontaktowania się z osobami trzecimi podczas wypoczynku itp. 

4. Wywieszenia  plakatów  oznaczających  miejsca  środków  dezynfekujących  –  wywieszenia
w każdym  miejscu  plakatów  oznaczających  obecność  ogólnodostępnych  środków
dezynfekujących. 

5. Nauki zachowania zasad bezpieczeństwa na placówce wypoczynku. W grupach młodszych
dzieci tj. 7-12 lat kadra wychowawcza nauczy dzieci 20 sekundowych przyśpiewek do mycia
rąk, zabaw pozwalających na utrzymanie bezpiecznej odległości. Kadra wychowawcza upewni
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się,  że  dzieci  i  młodzież  znają  instrukcje  prawidłowego  mycia  rąk,  dezynfekcji  rąk  oraz
zdejmowania maseczek zgodnych z wytycznymi GIS. 

6. Dokładnego zapoznania dzieci i młodzież ze sposobem działania i procedurami w przypadku
stwierdzenia  gorszego  samopoczucia  jednego  z  uczestników  wypoczynku.  Pogorszenia
samopoczucia  z  podejrzeniem  i  objawami  choroby  lub  infekcji  zakaźnej  tj.  podwyższona
temperatura, kaszel, katar, duszności.

7. Edukacji  prozdrowotnej  i  wzmacniania  dobrych  praktyk  w  postaci:  budowania  poczucia
odpowiedzialności  grupowej,  budowania  poczucia  bezpieczeństwa  i  zaufania  do
wychowawcy i kierownika.

8. Zademonstrowania  dobrych  praktyk:  prawidłowe  mycie  i  dezynfekcja  rąk,  prawidłowe
zakładanie i ściąganie maseczki oraz rękawiczek, kichania i kaszlenia w łokieć z dala od innych
osób, zachowania dystansu społecznego.

9. Dbania o komfort psychiczny dzieci i poczucie bezpieczeństwa poprzez spokojne tłumaczenie
zagadnień oraz uspokajanie obaw dzieci. 

Regulamin higieny dla kadry kierowniczej, wychowawczej oraz instruktorskiej

1. Instrukcja mycia rąk: https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/03/mycie-rąk-A4-druk.pdf 
2. Instrukcja dezynfekcji rąk: https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/ 
3. Prawidłowe zdejmowanie maseczki: https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-

zdjac-maseczke/ 
4. Prawidłowe zdejmowanie rękawiczek: https://www.gov.pl/web/gis/koronawirus--jak-

prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice 
5. Wykaz Środków Biobójczych: http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob

%C3%B3jcze 

V. Zobowiązania rodziców / opiekunów

Rodzic  /  opiekun  w trosce  o  zdrowie  swojego  dziecka,  jak  również  pozostałych  uczestników
wypoczynku, zobowiązany jest do:

1. Przedłożenia w dniu zbiórki autokarowej / dojazdu własnego na placówkę przedstawicielowi
organizatora  tj.  opiekunowi  przejazdu  lub  kierownikowi  placówki  dwa  dokumenty,
tj. Oświadczenie rodzica opiekuna o zdrowiu oraz Oświadczenie rodzica opiekuna o spełnieniu
warunków  ochronnych.  Dokumenty  należy  wydrukować  oraz  podpisać  własnoręcznie.
Dokumenty  przekazywane  są  wraz  z  Kartą  Kwalifkacyjną  Uczestnika  Wypoczynku.  Treść
niniejszych oświadczeń publikujemy poniżej. Pliki gotowych oświadczeń znajdą Państwo na
stronie  www.voguetravel.pl.  Dodatkowo  organizator  zobowiązuje  się  przesłać  je  drogą
mailową. 

2. Złożenia oświadczenia, jest osobą zdrową, bez żadnych infekcji oraz objawów chorobowych
sugerujących  chorobę  zakaźną,  nie  posiada  podwyższonej  temperatury  ciała,  nie  podlega
obowiązkowej kwarantannie lub izolacji oraz nie zamieszkiwał/a i nie miał/a kontaktu z osobą
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przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w związku z pandemią
koronawirusa.

3. Udostępnienia  organizatorowi  i  kierownikowi  wypoczynku  numeru  telefonu  lub  innego
kontaktu  zapewniającego  szybką  komunikację.  Prosimy  o  wpisanie  kontaktu  do  Karty
Kwalifkacyjnej Uczestnika Wypoczynku.

4. Przyjęcia do wiadomości, że należy ograniczyć odwiedziny uczestników do minimum lub jeżeli
jest to konieczne, to stosować się do zasad przedstawionych przez kierownika wypoczynku.
Każda wizyta musi być zapowiedziała i odnotowana przez kierownika wypoczynku.

5. Wyposażenia uczestnika w odpowiednią i wystarczającą ilość indywidualnych osłon nosa i ust
do użycia podczas pobytu na wypoczynku.

6. Niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia
u dziecka,  którego  jestem  rodzicem  /  opiekunem  niepokojących  objawów  choroby
(podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).

7. Poinformowania  organizatora  na  etapie  zgłaszania  udziału  w  wypoczynku  oraz  w  Karcie
Kwalifkacyjnej  Uczestnika,  jeżeli  uczestnik  choruje  na  jakąkolwiek  chorobę  przewlekłą,
zwiększającą ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19.

8. Nie wysyłania uczestnikowi dodatkowych paczek na ośrodek. 

Uprzejmie  prosimy  rodziców  i  opiekunów  o  zadbanie,  żeby  dzieci  i  młodzież  potrafła  już  przed
wyjazdem samodzielnie dbać o swoją higienę zgodnie z instrukcjami GIS:

Instrukcja mycia rąk: https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/03/mycie-rąk-A4-druk.pdf 
Instrukcja dezynfekcji rąk: https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/ 
Prawidłowe zdejmowanie maseczki: https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-
maseczke/ 

Oświadczenie rodzica opiekuna o zdrowiu

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA

………………………..…………………………………………………………….
Imię i nazwisko uczestnika / uczestniczki

………………………..…………………………………………………………….
Imię i nazwisko rodzica / opiekuna

………………………..…………………………………………………………….
Nazwa kolonii i data turnusu imprezy turystycznej

Oświadczam,  że  jestem  rodzicem/opiekunem  prawnym  ww.  uczestnika/uczestniczki
kolonii/obozu.  Składam  oświadczenie,  że  w  dniu  wyjazdu  uczestnik  /  uczestniczka  kolonii  jest
zdrowy/-a,  nie  posiada  infekcji  oraz  objawów  chorobowych  sugerujących  chorobę  zakaźną,  nie
posiada podwyższonej temperatury ciała oraz w okresie ostatnich 10 dni przed dniem rozpoczęcia
obozu uczestnik /uczestniczka nie zamieszkiwał / a i nie miał / a kontaktu z osobą przebywającą na
kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w związku z pandemią koronawirusa.
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Jako Rodzic/Opiekun, który odprowadza uczestnika/uczestniczkę kolonii/obozu na miejsce zbiórki lub
do bezpośrednio do obiektu wypoczynkowego, oświadczam, że jestem osobą zdrową, bez żadnych
infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, nie przebywam na kwarantannie,
ani w izolacji, nie posiadam podwyższonej temperatury ciała oraz w okresie ostatnich 10 dni przed
dniem  zbiórki  nie  zamieszkiwałem/-am  i  nie  miałem/-am  kontaktu  z  osobą  przebywającą  na
kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w związku z pandemią koronawirusa.

………………………..…………………………………………………………….
Podpis rodzica / opiekuna, data

Oświadczenie rodzica opiekuna o spełnieniu warunków ochronnych

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA
O SPEŁNIENIU WYTYCZNYCH DLA RODZICA / OPIEKUNA

………………………..…………………………………………………………….
Imię i nazwisko uczestnika / uczestniczki

………………………..…………………………………………………………….
Imię i nazwisko rodzica / opiekuna

………………………..…………………………………………………………….
Nazwa kolonii i data turnusu imprezy turystycznej

Ja, jestem rodzicem / opiekunem ww. uczestnika / uczestniczki kolonii i oświadczam, że spełnię
warunki nakładane na rodziców / opiekunów uczestnika kolonii w związku z pandemią koronawirusa:

 Zobowiązuję  się  do  niezwłocznego  –  do  12  godzin  –  odbioru  dziecka  z  wypoczynku
w przypadku  wystąpienia  u  dziecka,  którego  jestem  rodzicem/opiekunem  prawnym
niepokojących  objawów  choroby  (podwyższona  temperatura,  kaszel,  katar,  duszności,
wymioty, biegunka, wysypka).

 Jestem  świadoma/-y  obowiązku  poinformowania  organizatora  wypoczynku  o  chorobie
przewlekłej, na którą choruje uczestnik/uczestniczka kolonii. Taką informację zobowiązuję się
umieścić  w  karcie  kwalifkacyjnej  uczestnika  wypoczynku.  W  przypadku  występowania
u uczestnika  chorób  przewlekłych  koniecznie  dostarczę  opinię  lekarską  o  braku
przeciwwskazań zdrowotnych do udziały w wypoczynku.

 Zaopatrzę uczestnika/uczestniczkę wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia
podczas pobytu na wypoczynku.

 Jeżeli  wystąpi  taka  konieczność  podczas  trwania  wypoczynku,  wyrażam zgodę  na pomiar
temperatury ciała uczestnika/uczestniczki  przy pomocy termometru bezdotykowego przez
przedstawiciela organizatora tj. kierownika wypoczynku, wychowawcę lub pracownika służb
medycznych.

………………………..…………………………………………………………….

Podpis rodzica / opiekuna, data
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VI. Uczestnicy wypoczynku

1. Uczestnikami wypoczynku mogą być dzieci i  młodzież zdrowa, tj.  nie posiadająca żadnych
objawów  infekcji,  ani  chorób  zakaźnych.  Rodzic  lub  opiekun  uczestnika  wypoczynku
poświadcza stan zdrowia dziecka oświadczeniem pisemnym. 

2. Uczestnikami wypoczynku mogą być dzieci i młodzież, którzy nie zamieszkiwali, ani nie mieli
bezpośredniego kontaktu, z osobą przebywającą na kwarantannie, ani z osobą podejrzaną
o zakażenie w okresie 10 dni przed rozpoczęciem wypoczynku. Rodzic lub opiekun uczestnika
wypoczynku poświadcza ww. warunek oświadczeniem pisemnym.

3. Uczestnik  wypoczynku  zostanie  poinformowany  przez  kadrę  wychowawczą  i  kierowniczą
Vogue  Travel  w  dniu  przyjazdu  o  zasadach  bezpieczeństwa  obowiązujących  na  placówce
wypoczynku.  Każdy  uczestnik  wypoczynku  zobowiązuje  się  do  stosowania  się  do  zasad
bezpieczeństwa myśląc o zdrowiu swoim, jak i pozostałych uczestników wypoczynku.

4. Każdy uczestnik wypoczynku musi być na tyle samodzielny, by po zapoznaniu się z zasadami
bezpieczeństwa  panującymi  na  placówce  wypoczynku,  mógł/-a  się  do  nich  stosować,
tj. noszenie  masek  osłaniających  nos  i  usta  w  wyznaczonych  miejscach,  częste  i  zgodne
z instrukcjami  mycie  rąk  mydłem  lub  środkiem  dezynfekującym  (dzieci  powyżej  6  r.ż),
zachowanie 1,5 m dystansu społecznego. 

Regulamin higieny dla uczestników

1. Często myjemy ręce mydłem i środkiem dezynfekującym, obowiązkowo przed i po każdym
wejściu  na  stołówkę,  przed  i  po  każdych  zajęciach  tematycznych,  przed  i  po  przerwie
poobiedniej, po każdym skorzystaniu z toalety możliwie często w czasie dnia. 

2. Podczas spożywania posiłków na stołówce lub przekąsek poza stołówkę, pamiętamy o tym,
żeby nie dzielić się sztućcami, nie częstować innych uczestników swoim posiłkiem, pić tylko
ze swojego kubka lub butelki.

3. Posiadamy maski ochronne na nos oraz usta. Ubieramy maski ochronnych podczas postoju
w czasie przejazdu na placówkę oraz w wyznaczonych przez kadrę miejscach i czasie.

4. Kontaktujemy się bezpośrednio jedynie z naszą kadrą wychowawczą oraz uczestnikami grupy
lub  osobami  wskazanymi  przez  kadrę  wychowawczą.  Staramy  się  trzymać  naszej  grupy
zajęciowej.

5. Podczas przemieszczania się na terenie ośrodka i poza nim, zachowujemy dystans społeczny
tj. 1,5 m odstępu od pozostałych osób. 

6. Uważnie i ze zrozumieniem zapoznamy się z regulaminami panującymi na placówce. W razie
jakichkolwiek pytań czy  niezrozumienia  panujących zasad,  niezwłocznie  skierujemy się do
naszego wychowawcy.
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Regulamin postępowania dla uczestników w przypadku złego samopoczucia

1. W przypadku złego samopoczucia zawsze skieruję się z prośbą o pomoc do wychowawcy lub
kierownika.  Dokładnie  opowiem  o  swoim  dolegliwościach.  Będę  pamiętać,  że  kadra
wychowawców jest po to, by mi pomóc.

2. Dostosuję się do poleceń kadry, pielęgniarki / lekarza oraz rodziców jeżeli tylko będzie taka
konieczność.

VII. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u uczestnika, 
kierownika lub wychowawcy wypoczynku podczas wypoczynku

Procedury stanowią dokładne wytyczne zawarte w Wytycznych GIS, MZ i MEN dla organizatorów 
wypoczynku dzieci i młodzieży.

1. 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 podstawowej opieki zdrowotnej w celu uzyskania
teleporady,  a  w  razie  pogorszenia  się  stanu  zdrowia  zadzwoni  pod  nr  999  lub  112
i poinformuje o możliwości zakażenia koronawirusem. 

2. Kierownik  wypoczynku  niezwłocznie  informuje  rodziców  /  opiekunów  uczestnika
o konieczności odbioru uczestnika tak szybko jak to możliwe, jednak nie później niż w czasie
12h.

3. Ustala  się  miejsce,  w  którym  ma  przebywać  uczestnik,  u  którego  wystąpiły  niepokojące
objawy sugerujące zakażenie koronawirusem.

4. Ustala się obszar, w którym poruszał i przebywał uczestnik oraz przeprowadza się dodatkowe
sprzątanie,  zgodnie  z  procedurami  zakładowymi  oraz  zdezynfekowania  powierzchni
dotykowych (klamki, poręcznie, włączniki).

5. Bezwzględnie  należy  stosować  się  do  zaleceń  Państwowego  Powiatowego  Inspektora
Sanitarnego  w  zakresie  dodatkowych  działań  i  procedur  związanych  z  zaistniałym
przypadkiem. 

6. Kadra  wypoczynku,  sprawująca  opiekę  nad  uczestnikami  wypoczynku,  zostanie
poinstruowana  przez  organizatora  o  procedurze  postępowania  w  przypadku  podejrzenia
wystąpienia zakażenia koronawirusem na wypoczynku, w tym o konieczności powiadomienia
stacji sanitaro-epidemiologicznej.

7. Kadra  wypoczynku,  sprawująca  opiekę  nad  uczestnikami  wypoczynku,  jest  zobowiązana
powiadomić kierownika wypoczynku oraz rodzica / opiekuna dziecka o każdym niepokojącym
symptomie zaobserwowanym u uczestnika wypoczynku. 

8. Zaleca  się  bieżące  śledzenie  Głównego  Inspektora  Sanitarnego  i  Ministra  Zdrowia,
dostępnych  na  stronach   https://www.gov.pl/web/koronawirus,
https://www.gov.pl/web/zdrowie oraz   https://www.gov.pl/web/gis a  także  aktualnie
obowiązujących przepisów prawa.
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VIII. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby z zewnątrz zakażenia 
koronawirusem

Procedury stanowią dokładne wytyczne zawarte w  Wytycznych GIS, MZ i  MEN dla organizatorów
wypoczynku dzieci i młodzieży.

1. Ustalenie  listy  osób  obecnych  w  tym  samym  czasie  co  osoba  z  zewnątrz  i  zalecenie
stosowania  się  do  wytycznych  Głównego  Inspektora  Sanitarnego  dostępnych  na  stronie
https://www.gov.pl/web/koronawirus/mialem-kontakt-z-osoba-zakazona-koronawirusem
oraz https://www.gis.gov.p l odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

1. Dokładne zdezynfekowanie przestrzeni, w której przebywała zakażona osoba z zewnątrz (ze
wskazaniem, że nie ma pewności, czy w momencie świadczenia usługi dana osoba była już
zakażona), oraz zdezynfekowanie rzeczy, które były wykorzystane w trakcie wizyty.
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