
Regulamin działania Klubu Osiedlowego w warunkach stanu pandemii 

opracowany na podstawie wytycznych GIS, MZ i MEN 

dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. 

 

Regulamin dotyczy uczestników zajęć świetlicowo -warsztatowych 

w Klubie Osiedlowym w ramach akcji LATO 2021 

 

1.    Cel opracowania regulaminu dla uczestników wypoczynku 

oraz ich rodziców/ prawnych opiekunów 

 

-   minimalizowanie ryzyka zakażenia ; 

-  zapewnienie dzieciom i pracownikom placówki bezpiecznych warunków 

przebywania w Klubie Osiedlowym podczas organizowanych zajęć świetlicowych 

dla dzieci od 28 czerwca do 30 lipca 2021 r. 

 

2. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu w klubie 

osiedlowym 

2.1 Uczestnicy zajęć: 

a) są zdrowi; 

b) nie zamieszkiwali z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych i nie 

miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 10 dni przez rozpoczęciem 

zajęć co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych 

opiekunów; 

c) przestrzegają  wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z 

zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem obowiązujących w tym 

zakresie przepisów i zasad higieny. 

 

2.2 Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku 

 

a) składają oświadczenia o stanie zdrowia dziecka w przededniu przybycia dziecka na 

zajęcia lub w dniu ich rozpoczęcia, brak oświadczenia uniemożliwia udział dziecka w 

zajęciach; 

b) udostępniają  numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację. 

c) zobowiązują się do niezwłocznego odbioru dziecka w przypadku wystąpienia   

niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności, 

biegunka, wymioty lub wysypka). 

d) osoby dorosłe – rodzice opiekunowie - na teren placówki mogą wejść tylko w 

maseczkach higienicznych, przebywać wyłącznie w okolicy wejścia i w biurze 

instruktorów; 

e) należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w maseczki do użycia podczas pobytu na 

zajęciach jak i i poza klubem. 

 

 

 



 

3. Zapewnienie bezpieczeństwa – warunki uczestnictwa, założenia organizacyjne 

 

a) zapoznanie uczestników o wdrożeniu procedur i konieczności ich przestrzegania; 
 

b) umieszczenie na tablicy ogłoszeń numerów telefonów do organu prowadzącego, 

stacji sanitarno – epidemiologicznej oraz służb medycznych ; 
 

c) organizator zapewnia: środki czystości i do dezynfekcji pomieszczeń, urządzeń i 

sprzętów (klamek, kontaktów, armatury, blatów, stołów, krzeseł, podłóg, bieżąca 

dezynfekcję toalet), dokonuje pomiaru temperatury za zgodą rodziców,  wietrzy 

pomieszczenia; 

 

d) pomiędzy zajęciami sale będą dokładnie sprzątane, wietrzone i dezynfekowane; 
 

e) płyn do dezynfekcji rąk dostępny przy wejściu i przy toaletach; 
 

f) plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk i dezynfekcji w pomieszczeniach 

sanitarnych; 

g) przygotowanie  pomieszczenia do izolacji (sala nr 4); 
 

h) ograniczenie kontaktu w placówce z osobami trzecimi; 

 

i) grupa uczestników do 10 lat nie może przekraczać 15 osób -  przy zachowaniu 

dystansu minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć w pomieszczeniu nie może być 

mniejsza niż 4 m2 na osobę 

 

 

 

4. Założenia organizacyjne pobytu dzieci i młodzieży w klubie: 

 

1. Liczba dzieci przebywających w placówce -  1 osoba na 4 m2 . 

 

W Klubie : 

świetlica -  8 osób   

sala komputerowa  - 2 osoby 

sala kinowo – telewizyjna – 2 osoby. 

 

2. Program zajęć będzie realizowany na terenie placówki i w jego najbliższej okolicy. 

 

3. Zajęcia będą odbywać w ściśle określonych godzinach, wg harmonogramu. 

 

 


