REGULAMIN PÓŁKOLONII PÓŁZIMOWISKO 2021
DLA DZIECKA
REGULAMIN JEST PRZEDSTAWIONY PRZEZ OPIEKUNA
-Zgłaszam natychmiast po wystąpieniu objawów choroby (wyjaśnić jakie objawy)
-utrzymuję dystans od innych uczestników na 1,5 m
-pamiętam kto jest moim opiekunem i zwracam się o pomoc tylko do swojego opiekuna
-zapoznaje się z miejscem przebywania podczas półkolonii oraz miejscem toalet
-w toalecie oraz na Sali przebywam 1,5 m od każdego z uczestników
-spędzam czas tylko ze swoją grupą
-w miejscach ogólnodostępnych w tym do toalety wychodzę z Sali w maseczce
-odkażam ręcę i myje ręce tak często jak to jest możliwe
-pozostawiam swoje rzeczy w 1 znanym miejscu
-po użyciu wspólnych rzeczy, klamek itp. Odkażam ręce
-zgłaszam wszystkie wątpliwości Swojemu Wychowawcy

………………………………………………………………………………………………………..
Podpis dziecka

REGULAMIN PÓŁKOLONII PÓŁZIMOWISKO 2022
DLA RODZICA

1. Zapoznali się z wytycznymi oraz zaakceptowali regulamin dotyczący warunków
udziału i stosowania zasad obowiązujących podczas półkolonii na terenie szkoły.
2. Udostępniają organizatorowi i kierownikowi półkolonii numer telefonu lub inny
kontakt umożliwiający szybką komunikację.
3. Zobowiązują się do niezwłocznego – do 2 godzin – odbioru dziecka z półkolonii,
jeśli u ich dziecka wystąpią niepokojące objawy choroby (w szczególności
temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności).
4. Odprowadzając oraz odbierając dziecko ze szkoły, powinni być zdrowi,
bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
5. Odprowadzając dzieci, mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły.
W przestrzeni wspólnej powinny obowiązywać następujące zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystans od innych osób w szkole min. 1,5 m,
d) przestrzeganie aktualnych przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem
zdrowotnym obywateli (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa,
dezynfekcja rąk).
6. Mają obowiązek poinformować organizatora o tym, że dziecko choruje na chorobę
przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, na etapie zgłaszania
udziału w półkolonii w karcie kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii. Rodzic decyduje
o udziale w półkolonii dziecka przewlekle chorego. Zaleca się skonsultowanie
tej decyzji z lekarzem prowadzącym.
7. Mają obowiązek zaopatrzyć dziecko (uczestnika półkolonii) w indywidualną osłonę
nosa i ust do zastosowania w przestrzeni publicznej zgodnie z aktualnymi przepisami
prawa.
8. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być
przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.
……………………………………………………………………
Popis Opiekuna Prawnego

