
ZNAMY WYTYCZNE GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO I MINISTRA 

ZDROWIA DOTYCZACE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEZY 2020 

Bardzo proszę Rodziców o zapoznanie się z naszym dokumentem  

„KOLONIE po NOWEMU 2020 -DEKALOG” 

 

       GIS i Minister Zdrowia przygotowali wytyczne dla organizatorów letnich 

kolonii i obozów. Nie ma tu dla nas zaskoczenia  bo już wcześniej były przymiarki 

do tego rozporządzenia i mieliśmy okazję się z nimi zapoznać. Są to główne 

wytyczne z 8 maja, opublikowane 28 maja i mamy świadomość, że będą 

znoszone kolejne obostrzenia i zasady na koloniach będą z czasem coraz 

bardziej liberalne. Pracują nad tym przedstawiciele organizacji turystycznych. 

       Grupy będą mniejsze, dzieci muszą być zdrowe, aktywność głównie na 

świeżym powietrzu w najbliższej okolicy, dozwolone korzystanie z kąpielisk, 

basenów….  

Na te wiadomości czekaliśmy od tygodni i jak widać dużo się nie zmieniło od 

wcześniejszych przewidywań.  

          Sanepid zastrzega, że w zorganizowanym wypoczynku tego lata mogą 

wziąć udział tylko zdrowe dzieci a w przypadku chorób przewlekłych dziecka, 

rodzic musi o tym poinformować i zawrzeć taką wiarygodną informację w karcie 

uczestnika. Opracowujemy oświadczenie dla rodziców, w którym będzie zawarta 

informacja o aktualnym stanie zdrowia dziecka, o braku infekcji i objawów 

chorobowych i czy w ciągu ostatnich 14 dni  przed planowanym wyjazdem nie 

miało kontaktu z osobami skierowanymi na kwarantannę lub podejrzanymi o  

wirusa.  Nic wydumanego bo zawsze na wszelkie wyjazdy powinny jechać dzieci 

zdrowe by maksymalnie móc skorzystać z oferowanych atrakcji i nie stwarzać 

zagrożenia dla innym ( czy to grypa, angina, przeziębienie …)  

                             

                                        DEKALOG KOLONII PO NOWEMU 

              „KOLONIE PO NOWEMU 2020 z GLINKA SPORT PROMOTION”  

1. Uczestnik. Uczestnikami naszych kolonii/obozów mogę być tylko dzieci 

zdrowe , które w ostatnich 14-dniach przed rozpoczęciem wypoczynku 

nie miały kontaktu z osobami przebywającymi na kwarantannie lub   

podejrzanymi o chorobę.  

Uczestnik, który posiada choroby przewlekłe musi mieć taką informację 

ze szczegółowym opisem zawartą w karcie uczestnika wypoczynku.   



Uczestnik powinien posiadać chustę, komin lub maseczkę by w razie 

potrzeby zakryć nos i usta ( organizator zapewni maseczkę w razie jej 

braku).  

Uczestnik jest świadomy i przygotowany aby  stosować się do wytycznych 

i regulaminu kolonii/obozu i będzie go przestrzegał😊  

Nasze dzieciaki nigdy nie maja z tym problemu i wiemy, że dzieci lubią 

mieć jasno wytłumaczone i przedstawione zasady współdziałania i 

zachowania w różnych sytuacjach.  Wtedy czuję się pewnie i bezpiecznie.  

Z pewnością wszelkie nasze działania będą skierowane na bezpieczny 

wypoczynek dzieci i młodzieży, bardzo spokojne, wyważone 

wprowadzanie i przestrzeganie nowych zasad bez paniki i stresu dla 

podopiecznych. O to samo prosimy Rodziców by tłumaczyć dzieciom, że są 

bezpieczne, opiekować się nimi będą osoby odpowiedzialne, nauczyciele w 

każdej sytuacji służący im radą i pomocą…  

2. Zdrowie. Rodzice, opiekunowie odprowadzający dziecko do autokaru, 

muszą być zdrowi bez objawów infekcji lub choroby.  

Rodzice wyposażą dziecko w środki higieny osobistej – komin, chusta lub 

maseczka.  

Rodzice są zobowiązani o przekazania w karcie uczestnika telefonu 

kontaktowego do szybkiej ścieżki komunikacji w razie choroby dziecka. 

Rodzice  zobowiązują się do odebrania dziecka z kolonii jeśli będzie miało 

stwierdzone objawy chorobowe Covid19, potwierdzone przez 

pielęgniarkę, lekarza ( gorączka, duszności itp.).  

Zapewniamy dostęp do usług pielęgniarskich i lekarskich na każdym 

turnusie. Zawsze podczas wyjazdów dysponujemy własnym samochodem 

i w każdy przypadku jesteśmy w stanie zapewnić dziecku profesjonalną 

opiekę, pomoc lekarza. W razie potrzeby także prywatną.   

Takie są wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. 

Nie przewidujemy takich scenariuszy , ale w wytycznych należy określić 

zasady. 

3. Higiena.  

„Środki indywidualnej ochrony osobistej” – każdy rodzic będzie znał 

szczegółowe wytyczne, które zostaną podane przed wyjazdem.  Dziecko 

powinno być wyposażone w  komin, chustę lub maseczkę by w 

określonych sytuacjach zakryć nos i usta ( w razie braku organizator 

zapewni maseczkę).   

Organizator zapewnia środki higieny i dezynfekcji oraz zwracać będzie  



szczególną uwagę na częste mycie rąk przez uczestników i kadrę.  

Sanepid. Na polecenie Inspektora Sanitarnego ( w przypadkach jeśli 

będzie takie wskazanie właściwego KO) organizator wyznaczy  osobę 

odpowiedzialną za pomiar temperatury zarówno dzieci jak i kadry. 

Zastrzegam, że wszystkie działania będą przeprowadzone spokojnie z 

rozwagą bez czynnika stresu dla dzieci.  

W ośrodku przy zmianie turnusów będzie dezynfekcja powierzchni 

dotykowych i szczegółowe sprzątanie (odpowiednie środki myjące), 

eliminując do minimum kontakt uczestników pomiędzy zmieniającymi się 

turnusami.  

W naszym przypadku zawsze tak jest, nie mamy wymiany turnusów na 

wahadle w tym samym ośrodku. Ośrodek będzie przygotowany w dniu 

naszego przyjazdu.   

To dobra wiadomość ”Higieny nigdy nie za wiele”. 

4. Liczebność. Nowe zasady organizacyjne w zakresie liczebności grup. 

Grupy dzieci młodszych do lat 10 – 12 osób, grupy dzieci starszych – 14 

osób. Liczebność w pokojach do 4 osób maksymalnie.  

5. Gastronomia. Obowiązują wytyczne dla  branży gastronomicznej. Na 

posiłkach zmianowość w mniejszych grupach z zachowaniem dystansu,  

dezynfekcja stolików i oparć krzeseł po posiłkach.  

6.  Zakwaterowanie. Obowiązują wytyczne dla branży hotelarskiej. 

Zakwaterowanie dzieci w pokojach maksymalnie 4 os.  

Ośrodek musi spełniać warunki bezpieczeństwa ( opinia straży pożarnej) i 

wszelkie wymogi sanitarne.  

W trakcie okresu kolonijnego Ośrodek Lazur -Bis i Alga przeznaczone są 

wyłącznie dla kolonistów, bez turystów indywidualnych.   W obiekcie 

wyodrębniona izolatka.  

Gwarantujemy, że obiekty spełniają wszelkie normy sanitarne oraz 

warunki bezpieczeństwa o których mowa we wcześniejszych wytycznych 

dla branży hotelarskiej i gastronomicznej.  Są to komfortowe ośrodki w 

których po raz kolejny organizujemy nasze kolonie. Znamy właścicieli 

ośrodków i mamy zaufanie, że zostaną one odpowiednio przygotowane 

pod grupy kolonijne, zgodnie z wytycznymi GIS.  

7. Programy. Każda kolonia posiada program, który jest realizowany podczas 

wypoczynku. W tym roku wypoczynek będzie głównie realizowany na 

terenie ośrodka i w jego najbliższej okolicy. Będą to zajęcia sportowo-

rekreacyjne, turystyczno-krajoznawcze, kulturalne w oparciu o bogatą 



bazę ośrodka, tereny zielone, las, plażę…  

Takie wytyczne mamy na dziś choć mam nadzieję, że wycieczki w ciekawe, 

bezpieczne miejsca też będą możliwe… na taki sygnał czekamy.  

Na dziś cieszy nas to co możemy zaoferować dzieciom, przez ostatni czas 

byliśmy pełni obaw czy w ogóle kolonie dojdą do skutku, tak więc 

cieszymy się tym co mamy😊  Uważamy, że nasze ośrodki, okolica, 

piękna natura i przyroda, do tego kompetentna kadra sprawią, że wyjazdy 

będą bardzo ciekawe i udane.   

8. Regulaminy. Regulaminy to konieczny czynnik regulujący wszelkie 

działania na koloniach/obozach.  

Zapoznamy dzieci z „Regulaminem zachowania zasad bezpieczeństwa 

sanitarnego”: np. częste mycie rąk, dezynfekcja, normy zachowania poza 

ośrodkiem, podczas zajęć sportowo-rekreacyjnych itp.   

Cały personel będzie przeszkolony z zakresu procedur bezpieczeństwa 

sanitarnego, zasad BHP.  

9. Wypoczynek. Zapewniamy wszelkie zajęcia i aktywności na świeżym 

powietrzu, wszelkie imprezy integracyjne itp. z założeniem, że będą 

odbywać się rotacyjnie w mniejszych grupach. Sprzęt sportowy będzie 

odpowiednio czyszczony i dezynfekowany. Uczestnicy będą aktywnie 

uczestniczyć w rekreacji na basenie, kąpielisku morskim, wszelkich 

boiskach, korcie, kręgielni itp. 10. 

10. Transport. Zapewniamy transport komfortowymi autokarami. 

 Obowiązują wytyczne dla branży transportowej.  

 

 


