
 

 

 

 

 

Głuchołazy 01.06.2020r 

W piątek 29.05.20r otrzymaliśmy wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i 
młodzieży wraz z zielonym światłem w związku z tym po powyższym przeanalizowaniu treści, 
wysyłam Państwu instrukcję jak wspólnie będziemy dostosowywać się do wdrażanych 
procedur. Z naszej strony zapewniamy maksymalne zachowanie zabezpieczeń zmniejszających 
ryzyko zakażenia dzieci, młodzieży oraz kadry podczas wypoczynku w naszym ośrodku. 

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: 

 Oświadczmy, że Ośrodek Banderoza spełnia warunki bezpieczeństwa m.in. dołączam opinię Straży 
Pożarnej, obiekt jest przeznaczony głównie do wypoczynku dzieci i młodzieży. 

 Oświadczamy, że dysponujemy infrastrukturą obiektu zapewniającą izolację osobą z objawami 
chorobowymi (izolatki w osobnych budynkach od miejsca zakwaterowania grup). 

 Ośrodek Banderoza to prawie 5,5h terenu, jest możliwość zapewnienia grupom odpowiedniego 
dystansu społecznego.  

 Oświadczamy, że zapewnimy środki higieniczne osobom zatrudnionym i uczestnikom w ilości 
wystarczającej (dozownik do dezynfekcji dłoni przed wejściem do każdego budynku w ośrodku, 
dozowniki do mydła w każdej toalecie). W przypadku zaostrzenia ryzyka będziemy wyposażeni w 
dodatkowe środki ochrony osobistej. 

 W dniu przyjazdu każdy uczestnik będzie zobowiązany do zapoznania się z regulaminem 
uczestnictwa zawierającego zasady bezpieczeństwa uwzględniające stan zagrożenia epidemicznego. 

 Wprowadzone zostaną odpowiednie instrukcje w widocznych miejscach  tj. instrukcja mycia rąk, 
dezynfekcji rąk, prawidłowego zdejmowania maseczki, prawidłowego zdejmowania rękawiczek 
oraz oznakowanie pozwalające na określenie maksymalnej ilości osób jaka może przebywać w 
danej przestrzeni zamkniętej. 

 Oświadczamy, że pracownicy ośrodka Banderoza zostaną odpowiednio przeszkoleni z zakresu 
zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie COVID19. Będą zaopatrzeni w środki ochrony 
osobistej. Wprowadziliśmy procedury prewencyjne dotyczące pracowników. Kontrolujemy ich stan 
zdrowia przeprowadzając z nimi wywiad i mierząc temperaturę. Ponadto wśród obsługi został 
stworzony etat, który będzie zajmował się wyłącznie  odkażaniem wszelkich powierzchni tzw. 
wspólnych, które mogą być szczególnie narażone: stoły, blaty, klamki, włączniki, uchwyty, siedziska 
itp. 

 

ZAKWATEROWANIE: 

 Oświadczamy, że zakwaterowanie uczestników odbywać się będzie na zasadzie wymiany turnusu z 
ograniczeniem do minimum kontaktu z innymi grupami . Pomiędzy turnusami 
ośrodek/pokoje/części wspólne (blaty, klamki, poręcze, włączniki itp.), będą poddawane  
dodatkowemu sprzątaniu i dezynfekcji. W dniu przyjazdu po wyjściu z autokaru, zostanie 
wydzielona strefa do mierzenia temperatury uczestnikom (temperaturę będzie mierzyła 
pielęgniarka z ośrodka). 

 Zakwaterowanie uczestników wypoczynku będzie wcześniej zaplanowane z organizatorem, 
zobowiązujemy się do wcześniejszego wysyłania grafiku w pokojach na grupy wychowawcze, aby 
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zapobiec gromadzenie się w jednym miejscu. Zapewnimy dwa niezależne wejścia do budynku, a  
pawilony w przypadku większych grup (powyżej 45/50os.) będą stanowiły pojedyncze budynki 
mieszkalne, a w razie grup mniejszych będą dzielona na dwa niezależne skrzydła z osobnymi 
wejściami.  

 Oświadczamy, że w Ośrodku Banderoza zapewnimy odpowiednią liczbę miejsc noclegowych w 
jednym pokoju lub namiocie będą znajdowali się uczestnicy tej samej grupy. Liczba dzieci w jednym 
pokoju max.4osoby przy zachowaniu 4m2 na jedną osobę. 

 Prowadzona będzie bieżąca dezynfekcja toalet, po wcześniejszym ustaleniu z organizatorem. W 
każdej toalecie będzie znajdował się dozownik z mydłem. 

 Z sal w pawilonach zostaną usunięte paletki do tenisa stołowego. 

 

 

WYŻYWIENIE: 

 Jadalnia w ośrodku to 407m2, pozwala nam to na swobodne przyjęcie na jednej turze 100 osób  w 
dwóch salach. W trakcie turnusu będą odpowiednio 2, albo 3 tury posiłków w zależności od ilości 
osób na danym turnusie, aby jak najmniej osób przebywało jednocześnie w jadalni. Między 
posiłkami/turami będzie dokonywana dezynfekcja blatów, oparć, siedzisk, włączników itp. 
Pomieszczenie będzie stale wietrzone. 

 Do odwołania przy śniadaniach i kolacjach nie będzie obowiązywał szwedzki stół, śniadania i 
kolacje będą serwowane do stolików lub wydawane pojedynczo przez obsługę ośrodka, obiad 
będzie wydawany w przestrzeni dzielącej dwie sale z zachowaniem dyscypliny utrzymania 2-
metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce, poprzez zastosowanie widocznych 
wskazówek – naklejki na podłodze. 

 Z jadalni  do odwołania zostanie usunięty ogólnodostępny dozownik z wodą, cukierniczki, solniczki, 
pieprzniczki itp. (wydawane bezpośrednio przez obsługę) , wazoniki, serwety. 

 Miejsca do konsumpcji będą przydzielone wcześniej z pracownikiem ośrodka i w miarę możliwości 
będą stałe.  

 Noszenie osłon ust i nosa oraz rękawiczek w trakcie konsumpcji nie będzie wymagane. 

 Przy jednym stoliku, będą siedzieć uczestnicy tej samej grupy wychowawczej. Między stolikami 
będzie zachowana odpowiednia przestrzeń. 

 Na zewnątrz zostanie wyznaczona bezpieczna strefa dla gości oczekujących na wejście. 

 Przy wejściu na stołówkę dozowniki z płynem do dezynfekcji, każdy uczestnik zobowiązany będzie 
do dezynfekcji rąk zgodnie z załączonymi instrukcjami. 

OPIEKA MEDYCZNA: 

 Oświadczamy, że w Ośrodku Banderoza całodobowo nad zdrowiem uczestników będzie  czuwała 
pielęgniarka oraz dyżurujący lekarz pediatra. Dysponujemy infrastrukturą obiektu zapewniającą 
izolację osobom z objawami chorobowymi (izolatki w osobnym budynkach od miejsca 
zakwaterowania grup). 

Pielęgniarka jeśli zostanie wyznaczona przez Kierownika wypoczynku, będzie dokonywała pomiaru 
temperatury. 

 

 

OBIEKTY SPORTOWE: 

Hala Ośrodka Banderoza ma powierzchnię 1800m2 – jednocześnie w hali może przebywać 32 
uczestników plus 3 trenerów z zachowaniem poniższych zasad: 

 brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),  
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 dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,  

  korzystanie  z  sprzętu treningowego  przywiezionego przez grupę 

 obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt, 

Infrastruktura zewnętrzna o charakterze otwartym 

 Orliki, boiska wielofunkcyjne, beach soccer - będzie mogło jednocześnie przebywać maksymalnie 14 
osób + 2 trenerów . 

 Pełnowymiarowe boiska: będzie możliwość podzielenia boiska pełnowymiarowego na dwie części. 
Wówczas na każdej połowie będzie mogło w tym samym momencie przebywać 16 osób + 3 trenerów. = 
32 trenujących i 6 trenerów  Przy podziale pełnowymiarowego boiska należy zachować 5-cio metrową 
strefę buforową. 

(więc z każdej ofercie skierowanej do Państwa, będzie ta zmiana zaznaczona) 

 

ATRAKCJE DODATKOWE:  

 W załączniku pakiet atrakcji dodatkowych, który na chwilę obecną będzie mógł być zrealizowany. 

 Jednym z punktów jest ograniczenie wyjść  do miejscu publicznych do minimum na szczęście Głuchołazy 
leżą w paśmie Gór Opawskich i śmiało możemy realizować wyjścia w góry z zapewnieniem dystansu, 
reszta dostępnych atrakcji, również będzie realizowani w pełni bezpiecznie. 

 W ośrodku będzie funkcjonował sklepik gdzie będzie można kupić napoje i przekąski (z zachowaniem 
wszystkich obecnych zasad bezpieczeństwa) 

 

BASEN na terenie ośrodka: 

 Aby zachować maksimum bezpieczeństwa, jednocześnie z basenu (do odwołania) będzie mogła 
korzystać jedna grupa. Basen będzie dzielony na godzinne bloki, zapisy na basen u koordynatora 
ośrodka przez kierownika/wychowawcę. 

 Na Basenie znajdującym się na terenie Ośrodka Banderoza, NIE obowiązują bransoletki i klucze do 
szafek oraz nie ma kasy biletowej. 

 Do odwołania - wyraźne oznaczenie strefy czekania, nakaz zakrywania ust i nosa (poza kąpielą), 

utrzymany dystans społeczny, prowadzenie regularnej dezynfekcji powierzchni wspólnych takich 

jak klamki, drzwi, uchwyty szafek, półki, ławki, włączniki światła, kurki baterii, poręcze, schody, 

powierzchnie sanitarne i wokół basenów. Wyposażenie obiektu w dozowniki z płynem do 

dezynfekcji rąk przy wejściu 

SAUNA i SIŁOWNIA : 

 Dozwolone jest korzystanie z  sauny  i siłowni (zewnętrznej i wewnętrznej) z zachowaniem reżimu 
sanitarnego (regulaminy przy każdym z obiektów, bieżąca dezynfekcja sprzętu. 

 ograniczenie liczby osób korzystających w jednym czasie z saun do 2 osób jednocześnie, 

 Sauna z temp. powyżej 60oC, 

 obowiązkowe korzystanie z saun boso, bez okrycia wierzchniego za wyjątkiem ręcznika (drzwi do 
sauny muszą pozostać zamknięte w celu utrzymania żądanej temperatury). 
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Obowiązki organizatora (leżące po Państwa stronie): 

 UWAGA!!! Grupa dzieci z tego samego klubu, drużyny, które miały ze sobą styczność 
w ciągu roku nie ma ograniczonej liczby miejsc, natomiast zaleca się, aby jedna  grupa 
wychowawcza  dzieci, które nie miały ze sobą styczności tyczy się szczególnie  biur 
podróży liczyła do 12 osób (do 10-go roku życia) i do 14 osób (powyżej 10 roku życia) 
 

 Pisemne oświadczenie rodziców dziecka o stanie zdrowia dziecka (braku objawów 
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną itp.) – Takie oświadczenia 
przygotowałam dla Państwa, więcej szczegółów w załączniku „Oświadczenia 
rodziców” 

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

 Organizator zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia uczestnikom i ich 
rodzicom  szczegółowego regulaminu pobytu wraz z zasadami higieny podczas 
wypoczynku. Ponadto zobowiązany jest do przeszkolenia kadry wypoczynku w 
zakresie obowiązujących procedur. 

 KIEROWNIK: jeżeli kierownik wypoczynku otrzyma zalecenie od inspektora 
sanitarnego, jest zobowiązany  do wyznaczenia osoby do pomiaru temperatury 
uczestnikom.  

 Zorganizowanie jak najszybszej ścieżki komunikacji z rodzicami w sytuacji zagrożenia. 

 Należy zabezpieczyć możliwość uzupełnienia kadry z kwalifikacjami na wypadek 
absencji z powodu choroby lub kwarantanny. 

 Dokładne zapoznanie się z PROCEDURAMI POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU 
PODEJRZENIA U SOBY OBJAWÓW CHOROBOWYCH! 

 

 

 

TRANSPORT 

Dzienniku Ustaw z dnia 29 maj 2020 poz 964 §17 pkt 2 ( rozdział 6) 
Środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 i 2493 oraz z 2020 r. poz. 400, 462 i 875) oraz 
pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – 
danym środkiem transportu albo pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi:  
a) 100% liczby miejsc siedzących albo  
b) 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji 
techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku 
transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych; 
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 Dojazd na miejsce wypoczynku (kolonie, obóz) powinien odbywać się w formie dojazdu własnego lub 

transportem zorganizowanym (także transportem publicznym) zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 
których mowa o ograniczeniach.  

 Postój w trakcie transportu powinien być zapewniony w miejscach gwarantujących ograniczony do 
minimum kontakt z osobami trzecimi.  

 Zbiórka przed wyjazdem powinna być zorganizowana w miejscu zapewniającym przestrzeń dla 
zachowania dystansu społecznego. Rodzice odprowadzający dzieci nie powinni wchodzić do autokaru.  

 

 

 


