
 

 

REGULAMIN 

 

ferii zimowych organizowanych przez 

Centrum Kultury Powiatu Słupskiego 

w ramach przeciwdziałania Covid-19 

 

Uwaga: 

Regulamin może być modyfikowany na bieżąco w celu dostosowania do obowiązujących obostrzeń. 

Więcej informacji na temat obowiązujących zasad. 

 

Cel: 

1. Wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń zmniejszających ryzyko zakażenia dzieci 

podczas organizowanych warsztatów. 

2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia poprzez wprowadzenie zrozumiałego regulaminu dla 

uczestników zajęć oraz ich rodziców/prawnych opiekunów. 

3. Ograniczenie liczby kontaktów w miejscu prowadzenia zajęć w ramach zabezpieczenia przed 

możliwym zakażeniem. 

I Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na zajęciach 

Uczestnicy: 

1. Są zdrowi w dniu rozpoczęcia cyklu zajęć, co poświadczają rodzice dziecka 

w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną. 

2. Nie zamieszkiwali z osobą przebywającą na kwarantannie i nie mieli kontaktu z osobą podejrzaną o 

zakażenie w okresie 10 dni przez rozpoczęciem zajęć, co stwierdza się na podstawie oświadczenia 

rodziców dziecka lub prawnych opiekunów. 

3. Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa oraz przestrzegania 

wzmożonych zasad higieny. 

Rodzice/prawni opiekunowie uczestników warsztatów : 

1. Udostępniają opiekunowi zajęć numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację. 

2. Zobowiązują się do niezwłocznego odbioru dziecka w przypadku wystąpienia niepokojących 

objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności). 

3. Osoby odprowadzające dziecko na zajęcia są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby 

zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach 

domowych w okresie 10 dni przed rozpoczęciem wypoczynku. 

4. Rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o wszelkich problemach 

zdrowotnych dziecka  na etapie zgłaszania udziału.  

II Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu organizacji zajęć 

Warunki lokalowe i higieniczne: 

1. Sala zajęciowa powinna być przeznaczona WYŁĄCZNIE dla uczestników danej grupy 

warsztatowej.  



 

 

2. Obiekt przed rozpoczęciem cyklu zajęć jest dezynfekowany i sprzątany zgodnie z obowiązującymi 

zasadami przez jej pracowników. 

3. Uczestnik warsztatów zobowiązany jest do posiadania własnej maseczki ochronnej. 

4. Organizator zapewnia środki higieniczne w ilości wystarczającej dla personelu oraz uczestników 

zajęć. 

5. Należy zwrócić uwagę na regularne i dokładne mycie rąk wodą z mydłem oraz dezynfekowanie ich 

środkiem do dezynfekcji. 

6. Należy zapewnić dozowniki z płynem odkażającym przy wejściach do budynku oraz w 

użytkowanych pomieszczeniach. 

7. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników.  

Wyżywienie: 

1.  W miarę możliwości należy ograniczyć się do cateringu lub wyżywienia własnego przynoszonego 

przez dzieci. 

2.  W przypadku korzystania z cateringu należy wymagać jednorazowych pojemników i  sztućców. 

3.  W przypadku świeżych owoców należy zwrócić szczególna uwagę na ich dokładne umycie. 

Zagadnienia organizacyjne: 

1. Rodzic lub prawny opiekun pisemnie potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem. 

2. Dopuszcza się zgodnie z obostrzeniami Covid 19 maksymalną grupę warsztatową -  12 osób. 

3. Organizator zapewnia stałą dostępność mydła, płynu dezynfekcyjnego oraz ciepłej wody do 

użytkowania na terenie obiektu. W pomieszczeniach sanitarnych wywiesza informacje (plakaty) o 

sposobie prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk. Organizator zapewnienia sprzęt i środki niezbędne 

do zachowania czystości. 

4. Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum 

(z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego: m.in. osłony ust i nosa, stosowanie rękawiczek 

jednorazowych lub dezynfekcja rąk, dopuszczanie tylko osób zdrowych). 

5. W przypadku zajęć prowadzonych przez instruktorów zewnętrznych należy pobrać od nich 

oświadczenie, że są oni zdrowi, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwali 

z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 10 dni przed 

rozpoczęciem zajęć oraz dokonać pomiaru temperatury ciała. 

Realizacja programu zajęć: 

1. Program zajęć powinien być realizowany w danym obiekcie lub w najbliższej okolicy, w miejscach 

zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi. 

2. Wyłączone z programu lub ograniczone do minimum powinny być wyjścia do miejsc publicznych, 

w tym zwiedzanie obiektów publicznych. 

3. Infrastruktura obiektu i sprzęt powinny być regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych 

środków dezynfekujących. 



 

 

4. Z pomieszczenia do prowadzenia zajęć należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie uprać lub dezynfekować. 

5. Przybory używane do prowadzenia zajęć należy dokładnie czyścić i dezynfekować lub w przypadku 

np. materiałów papierniczych, gier planszowych itp. poddać 3 dniowej kwarantannie przed 

udostępnieniem grupie. 

6. Sale do prowadzenia zajęć muszą być regularnie wietrzone, sprzątane i dezynfekowane. 

Higiena: 

1. Prowadzący i uczestnicy zajęć muszą regularnie myć ręce wodą z mydłem. 

2. Codzienne prace porządkowe wymagają dodatkowej dezynfekcji powierzchni dotykowych – 

poręczy, klamek, blatów, włączników. 

3. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet. 

4. Prowadząc dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka do dezynfekcji. 

III Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem  

1. W przypadku wystąpienia u uczestnika zajęć lub osoby prowadzącej, niepokojących objawów 

sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odizolować osobę w oddzielnym 

pomieszczeniu, powiadomić kierownika półkolonii o zaistniałej sytuacji, zaś w przypadku 

uczestnika zajęć powiadomić kierownika półkolonii,  opiekuna prawnego oraz poinformować go o 

konieczności kontaktu  telefonicznie z lekarzem oraz ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, 

oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i 

poinformować o możliwości zakażenia koronawirusem. 

2. Zaleca się przeprowadzenie dodatkowego sprzątania, zgodnie z procedurami szkoły  oraz 

zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).  

3. Zaleca się bieżące śledzenie obowiązujących przepisów prawa, a także .informacji Głównego 

Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach: 

https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/ . 

 

 Zapoznałem się 

.......................... 

https://gis.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/koronawirus/

