
REGULAMIN DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW UCZESTNIKÓW PÓŁKOLONII 
Regulamin został opracowany w oparciu o obowiązujące wytyczne Głównego Inspektora 

Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
CELEM WDRAŻANYCH PROCEDUR JEST WPROWADZENIE DODATKOWYCH ZABEZPIECZEŃ 

ZMNIEJSZAJĄCYCH RYZYKO ZAKAŻENIA KORONAWIURUSEM DZIECI I MŁODZIEŻY PODCZAS 
POBYTU NA WYPOCZYNKU. 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1.Procedura bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród 

uczestników, rodziców i pracowników Stowarzyszenia Kids Fitness Club obowiązująca w trakcie 

realizacji szkolenia sportowego, zajęć sportowych, półkolonii, obozów sportowych oraz inny działań 

statutowych podejmowanych przez Stowarzyszenie. 

2. Przy wejściu na zajęcia organizowane przez Stowarzyszenie znajduje się płyn do dezynfekcji rąk 

(wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk), z którego obowiązana jest skorzystać 

każda osoba wchodząca na zajęcia.  

3. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia na zajęcia osoby z zewnątrz, należy zachować dodatkowe środki 

ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego: zachowanie 1,5 metrowego dystansu,  zakrycie nosa i ust, 

obowiązkowa dezynfekcja rąk. 

4. Na zajęcia organizowanie przez Stowarzyszenie nie mogą wchodzić osoby, które są chore, 

przebywają na kwarantannie lub w izolacji.  

5. W drodze do i z zajęć uczestnicy przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących 

zachowania w przestrzeni publicznej.  

6. W sali wykładowej / gimnastycznej nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez 

uczniów, jak i prowadzących.  

7. Uczestnicy zajęć do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.  

8. Stowarzyszenie posiada termometr bezdotykowy.  

9. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem 

lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.  

                                                                                  § 2 Rodzice  

1. Na zajęcia organizowane przez Stowarzyszenie może przyjść tylko dziecko zdrowe – bez 

jakichkolwiek objawów chorobowych.  

2. Rodzice nie mogą puścić dziecka na zajęcia, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w 

izolacji.  

3. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w Stowarzyszeniu w czasie 

trwania epidemii COVID-19.  

4. Rodzice zobowiązani są do podania co najmniej dwóch możliwości kontaktu (numery telefonów), 

aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych.  

5. Rodzice zobowiązani są do przekazania prowadzącemu zajęcia istotnych informacji na temat stanu 

zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie.  

6. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Dziecko powinno 

unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie. 

Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.  

 

§ 3 Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u uczestnika półkolonii/zajęć . 

1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą 

przychodzić na półkolonie/ zajęcia. 

 2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować kierownika wypoczynku lub 



organizatora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub 

oddziałem zakaźnym.  

3. Prowadzący zajęcia, który zauważył u dziecka oznaki choroby, w tym podwyższoną temperaturę 

ciała powyżej 37,0ºC niezwłocznie powiadamia organizatora , który wraz z prowadzącym kontaktuje 

się z rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi) w celu odebrania uczestnika z zajęć. Do czasu 

przybycia rodziców, uczestnika półkolonii/zajęć umieszcza się w odrębnym pomieszczeniu tzw. 

Izolatorium. 

4. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.  

5. W izolatorium uczestnik przebywa pod opieką osoby oddelegowanej z zapewnieniem minimum 2 

m odległości, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać 

dziecko z zajęć.  

6. O zaistniałej sytuacji organizator lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców 

dziecka, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Żyrardowie (nr tel. 46 855 32 42 wew. 29; 

537305096).  

§ 4 Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika Stowarzyszenia  

1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien 

przychodzić do pracy.  

2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić organizatora i 

skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie 

pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.  

3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy, pracownik natychmiast powiadamia organizatora lub 

osoby uprawnione i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.  

4. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.  

5. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie 

przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb. 

6. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe 

procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.  

7. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich 

pracowników oraz rodziców.  

 

§5 Postanowienia końcowe 

1.Rodzic jest zobowiązany do przyprowadzania na półkolonie/ zajęcia tylko i wyłącznie zdrowego 

dziecka, (bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała) oraz niezwłocznego odebrania dziecka 

z zajęć (maksymalnie do 1 godziny) w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie 

pobytu w placówce.  

2. Organizator zastrzega, że w chwili widocznych oznak choroby u dziecka, dziecko nie zostanie w 

danym dniu przyjęte na zajęcia.  

3. W przypadku uczulenia dziecka na wszelkie środki dezynfekujące, rodzic ma obowiązek 

poinformować o danym fakcie organizatora w karcie kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii.  

5. Procedura wchodzi w życie z dniem 03.01.2021 roku i obowiązuje do odwołania.  

6. Procedura może być modyfikowana.  

7. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.  

 


