Załącznik nr 3 do karty kwalifikacyjnej uczestnika wyjazdu

Legnica, dnia 11.07.2020r.
…......................................................
Imię i nazwisko
…......................................................
Adres

OŚWIADCZENI E

Oświadczam,

że

w

dniu

wyjazdu

na

kolonię

do

Stegny,

moje

dziecko…........................................................:


jest zdrowe i nie posiada infekcji oraz objawów chorobowych, sugerujących
chorobę zakaźną.



nie zamieszkiwało z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miało kontaktu
z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.

Oświadczam, że zobowiązuję się do niezwłocznego (do 12 godzin) odbioru dziecka
z wypoczynku w przypadku wystąpienia u niego niepokojących objawów choroby
(podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszność).
Oświadczam, że dziecko zostało doprowadzone na miejsce zbiórki przez osobę
zdrową, która nie miała objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz nie zamieszkiwała
z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14
dni przed rozpoczęciem wypoczynku.
Oświadczam, że zaopatrzyłem/-am dziecko w indywidualne osłony nosa i ust do użycia
w trakcie trwania wypoczynku.
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z wytycznymi MEN, GIS i MZ dla organizatorów
wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku, opublikowanymi w dniu 29.05.2020r.
na stronie www.gov.pl.

..........................................................
(podpis rodzica, opiekuna prawnego)

Załącznik nr 2 do karty kwalifikacyjnej uczestnika wyjazdu
Regulamin campu/obozu/kolonii/zimowiska na czas trwania epidemii
I. Rodzice/ prawni opiekunowie uczestnika wypoczynku:
1. Udostępnili w karcie kwalifikacyjnej organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny
kontakt zapewniający szybką komunikację.
2. Zobowiązani są do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku
wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar,
duszności).
3. Zobowiązani są poinformować organizatora na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie
kwalifikacyjnej o tym, że dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg
zakażenia. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie
opinii lekarskiej o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w wyjeździe.
4. Zobowiązani są zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas
pobytu na wypoczynku.
5. Przyjmują do wiadomości, że liczba osób zakwaterowanych w jednym pokoju nie może przekraczać 4
osób.
6. Przyjmują do wiadomości, że w dniu wyjazdu przed wejściem do autokaru, dziecko będzie miało
zmierzoną temperaturę ciała.
7. Przyjmują do wiadomości, że zbiórka przed wyjazdem będzie zorganizowana w miejscu zapewniającym
przestrzeń dla zachowania dystansu społecznego. Rodzice odprowadzający dzieci nie będą mogli
wchodzić do autokaru.
8. Przyjmują do wiadomości, że w trakcie trwania turnusu nie będzie możliwości odwiedzin dziecka w
ośrodku oraz wyjścia dziecka z rodzicem/ opiekunem prawnym/ członkiem rodziny/ lub inną osobą, mającą
pisemne upoważnienie rodzica/ opiekuna prawnego poza teren ośrodka.
9. Mają obowiązek dostarczyć Organizatorowi wypoczynku w dniu wyjazdu wypełniony druk Oświadczenia,
stanowiący Załącznik nr 3 do karty kwalifikacyjnej uczestnika wyjazdu.
II. Uczestnicy wypoczynku:
1. Mają obowiązek stosować się do instrukcji mycia i dezynfekcji rąk, a także instrukcji prawidłowego
zdejmowania maseczki oraz rękawiczek.
2. Mają obowiązek zakładania i noszenia indywidualnej osłony nosa i ust w miejscach wskazanych przez
wychowawcę lub kierownika wypoczynku.
3. Mają obowiązek informować wychowawcę wypoczynku o złym samopoczuciu własnym lub innych
uczestników wypoczynku.
4. Powinni być samodzielni w stopniu umożliwiającym zrozumienie przez nich obowiązku związanego
z zachowaniem w miejscach publicznych dystansu społecznego (co najmniej 2m) oraz przestrzegania
wzmożonych zasad higieny.
5. Zobowiązani są do dezynfekcji rąk za każdym razem przed wejściem do pomieszczeń wspólnych, sal
dydaktycznych – wszędzie tam, gdzie płyny dezynfekujące zostały umieszczone.
6. Zobowiązani są do częstego i dokładnego mycia rąk, zwłaszcza przed i po korzystaniu z toalet.
7. Winni nie mieszać się z uczestnikami innych grup kolonijnych na zajęciach oraz podczas posiłków.
8. Powinni dostosować się do poleceń wychowawców i kierownika oraz potrafić podporządkować
się do zasad i regulaminów obowiązujących w trakcie trwania turnusu, w tym do wytycznych związanych
z zapobieganiem COVID_19.
Zapoznałem/-am się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuję się zapoznać z jego treścią mojego
podopiecznego.
Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego

Data i podpis uczestnika wyjazdu

9.

podpis

