
PROCEDURA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA  

OBOZU TANECZNEGO ZTL „MALI GORZOWIACY” z MŁODZIEŻOWEGO 

DOMU KULTURY w GORZOWIE WLKP. w PSZCZEWIE W TERMINIE  

22-30 SIERPNIA 2020 

 

I. OGÓLNE ZASADY: 

1. Dyrektor MDK określi ilość grup i maksymalną liczbę dzieci objętych zajęciami tanecznym i opieką na 

obozie.  

2. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę, rodzic/opiekun zobowiązany jest do przekazywania 
nauczycielowi istotnych informacji o stanie zdrowia swojego dziecka. Nie należy posyłać dziecka na 
obóz, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. 

3. Dziecko posyłane na obóz powinno być zdrowe – bez objawów chorobowych.  
4. Przed wyjazdem uczestnik obozu będzie miał wykonany pomiar temperatury ciała. Podwyższona 

temperatura u dziecka, eliminuje przyjęcie dziecka na obóz. 
 

II. PRZYPROWADZENIE I ODBIÓR DZIECKA 

 

1. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do przyprowadzenia i odebrania dziecka  
w maseczce ochronnej.  

2. Zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia na zewnątrz ośrodka Karina obowiązują zasady wynikające  

z wytycznych ministerstwa w sprawie COVID – 19. 

 

III. ZASADY POBYTU DZIECI NA OBOZIE ARTYSTYCZNYM 

 

1. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali, o określonym czasie trwania zajęć 

tanecznych.  

2. Do każdej grupy przyporządkowany jest nauczyciel - wychowawca. 

3. Dzieci i młodzież na zajęcia taneczne przychodzą ubrane w strój ćwiczebny.  

4. Liczebność grupy wynosi 10 - 20 wychowanków z zachowaniem zasady minimalnej przestrzeni do 

zajęć. Ilość dzieci w sali, nie mniejsza niż 4 m² na dziecko. 

5. Zajęcia taneczne na obozie będą prowadzone w stałych parach (chłopiec, dziewczynka). 

6. Zajęcia prowadzone są bez maseczek ochronnych i rękawiczek. 

7. Przed zajęciami tanecznymi obowiązuje dezynfekcja rąk każdego uczestnika. 

8. Uczestnicy obozu poruszają się tylko w wyznaczonym obrębie (sala taneczna, stołówka, pokoje 

noclegowe itp.) 

9. Organizator obozu zapewni taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą 

innych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny przerw. 

10. Co najmniej raz na godzinę sala taneczna będzie wietrzona. 

11. Podczas pobytu na obozie będą organizowane uczestnikom zajęć wyjścia poza placówkę, spacery, 

wycieczki itp. Z uwzględnieniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. 

12. Nauczyciel szczególną uwagę będzie zwracał uczestnikom zajęć, aby myły ręce po skorzystaniu z 

toalety. 

 

IV. INFORMACJE DODATKOWE 

 

1. W razie wystąpienia objawów jakiejkolwiek infekcji w postaci kataru, kaszlu, gorączki dziecko zostanie 

umieszczone w izolatorium (wydzielone pomieszczenie), a rodzic/opiekun zostaje poinformowany 

telefonicznie w celu niezwłocznego  odebrania dziecka z obozu. 

2. Wszystkie szczegółowe informacje, procedury i wzory oświadczeń, będą dostępne dla rodziców na 

stronie internetowej zespołu. 

3. Organizator obozu zapewni sposób szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia. 



4. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka 

konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 

5. W przypadku zakażenia koronawirusem, placówka – Ośrodek Karina w Pszczewie będzie 

postępować zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. 

 

V. HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ  

2. Przed wejściem do budynku OW Karina należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do 
rąk oraz zamieścić informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez 
wszystkie osoby wchodzące do ośrodka. 
3. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby wchodzące do ośrodka dezynfekowały dłonie lub zakładały 
rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. 
4. Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem 
utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, 
dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i 
w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. 
5. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na 
opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do 
wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na 
wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 
6. Wszyscy pracownicy MDK w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki 
ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.  
7. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia 
rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje. 
8. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet. 

 
 

VI. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKÓW MDK 
 
1. Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) 
pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 
zdiagnozowania objawów chorobowych. 
2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, 
dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących 
przepisów prawa. 
3. W przypadku wystąpienia u nauczyciela - wychowawcy będącego na stanowisku pracy niepokojących 
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostanie on niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy 
wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup uczniów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację 
sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 
4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, 
zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe 
(klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez 
inspektorat sanitarny. 
5- Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów 
telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 
6- Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, 
czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 
7- Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach 
podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do 
wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz 
gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 
8- Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-
epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

 

Procedura wchodzi w życie z dniem 21.08.2020 

 

Do niniejszej procedury dołączone są następujące załączniki: 

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


 

Załącznik 1 – oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych 

 

Załącznik nr 1 

    Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych 

 

Oświadczam, że moje dziecko ………………………………………… ur. ………………… w ciągu 

ostatnich 14 dni nie miał/a kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19  oraz nikt z członków 

najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby.  

  

Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych ( podwyższona 

temperatura, kaszel, katar, alergii). 

 

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka. 

 

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących na obozie procedur, regulaminów związanych  

z reżimem sanitarnym oraz natychmiastowego odebrania dziecka z obozu w razie wystąpienia 

jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu, w szczególności do: 

1. odbioru dziecka przez wyłącznie jednego z rodziców /opiekunów prawnych (nie wykazującego 

żadnych zmian chorobowych), w wyznaczonym przez dyrektora placówki miejscu. 

 

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki, nauczyciela o wszelkich zmianach w sytuacji 

zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.  

 

        

 …………………………… …………….. 

                                                                                                   (data i czytelny podpis rodzica)  

  

       

 

         

 


