Pytania z wideokonferencji w dniu 3.06.2020:
Czy w trakcie trwania wypoczynku i różnych zajęć na terenie obiektu, należy mieć cały
czas maseczki?
Dzieci i opiekunowie nie muszą mieć założonych maseczek w trakcie zajęć i w trakcie
pobytu. Maseczki należy zakładać w obiekcie gdzie przebywają inne osoby niż uczestnicy
wypoczynku. Jeżeli sytuacja wymaga styczności z osobami trzecimi należy zakładać
maseczkę (hotelowe korytarze, piony sanitarne).
Wycieczki rowerowe - czy można je organizować i na jakich zasadach?
Jak najbardziej można organizować wycieczki rowerowe jako element wypoczynku, należy
jednak pamiętać o dezynfekcji rowerów i innych sprzętów sportowo-rekreacyjnych.
Spływy kajakowe - czy można je organizować i na jakich zasadach?
Można organizować spływy kajakowe pamiętając o dezynfekcji sprzętu przy każdej zmianie
użytkownika.
Park linowy, oceanarium, muzeum, kino itp. - czy można skorzystać z takich atrakcji?
Wszelkie wyjścia zależą od decyzji organizatora. Należy stosować się do zasad, które
w danym miejscu obowiązują oraz stosować wszelkie środki ochrony indywidualnej
(maseczki, dystans społeczny). Rekomenduje się jednak ograniczanie wyjść do miejsc
publicznych.
Czy można organizować półkolonie z bazą w szkole?
Tak, można organizować półkolonie w szkole, pamiętając aby grupa uczestników
wypoczynku liczyła maksymalnie 12 osób dla dzieci do 10. roku życia oraz do 14 osób dla
dzieci powyżej 10. roku życia na jednego wychowawcę. Należy również zadbać o
odpowiedni metraż przypadający na jednego uczestnika (4m2).
Czy w świetle nowych wytycznych GIS, MZ i MEN możliwa jest organizacja obozu
żeglarskiego, podczas którego uczestnicy wraz z kadrą nocują na łodziach (6+1)?
Tak, można zorganizować obóz żeglarski zachowując odpowiednią liczbę miejsc
noclegowych (4m2 na 1 osobę oraz maksymalnie 4 osoby w jednej kajucie z tej samej grupy
wychowawczej).
Czy jest możliwość przygotowywania posiłków (śniadań i kolacji) wspólnie w grupach z
półproduktów zakupionych w sklepie ? Obiady zaplanowane są w restauracji - zgodnie z
wymogami sanitarnymi.
Nie ma przeciwskazań, jeśli zachowane zostaną zasady dobrej praktyki higienicznej. Każda
grupa powinna przygotowywać posiłki oddzielnie.

Obóz rowerowy o charakterze wędrownym. Podobnie jak w pytaniu poprzednim - czy
jest możliwość zakwaterowania uczestników (niespokrewnionych ze sobą) w małych
namiotach po 2-4 osoby tylko i wyłącznie jeśli powierzchnia namiotu spełnia wymogi z
wytycznych czyli 4m2 / osoba?
Jeżeli chodzi o obozy wędrowne i biwaki, należy poczekać na dopracowanie wytycznych
Głównego Inspektora Sanitarnego.
Co dzieję się z pozostałymi uczestnikami w sytuacji jeśli mamy podejrzenie osoby
zarażonej ? Czy wypoczynek/obóz powinien ostać zamknięty ? W jaki sposób
organizator ponosi odpowiedzialność cywilną i finansową za ewentualne zamknięcie
wypoczynku?
Jeżeli wystąpią objawy zachorowania u uczestników, które mogą świadczyć o zakażeniu
wirusem SARS-COV2 należy kontaktować się z Powiatową Stacją SanitarnoEpidemiologiczną. Powiatowy Inspektor Sanitarny podejmuje decyzję o dalszych działaniach.
Decyzja o zamknięciu będzie podejmowana w trakcie analizy przez pracowników Inspekcji
Sanitarnej.
Interesuje mnie jak zadbać o bezpieczeństwo, żeby nie przesadzić z nadmierną
dezynfekcją i zarażaniem dzieci lękiem?
W wytycznych podane są miejsca gdzie powinny znajdować się płyny do dezynfekcji – przy
wejściu do budynku oraz przy wejściach do sal wspólnych (świetlica, stołówka, sala zabaw
itp.). Nie należy dezynfekować rąk u dzieci poniżej 6 roku życia, może to powodować
podrażnienia skóry. Rekomendowane dla nich jest częste mycie rąk ciepłą woda i mydłem.
Czy będzie nowy wzór karty kolonijnej?
Wzór karty kwalifikacyjnej jest integralną częścią Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży z dnia 30 marca 2016 r. (Dz. U.
2016.452). Zatem wszelkie dokumenty, które są załącznikiem wyżej wymienionego
rozporządzenia obowiązują i nie zmieniają się.
Czy oświadczenie o stanie zdrowia dziecka - wzór będzie odgórny czy należy samemu
przygotować, czy będą wymagane jakieś nowe dokumenty podczas kolonii i jakie?
Nie ma ustalonego wzoru oświadczeń rodziców. Opracowanie oświadczeń dla rodziców jest
obowiązkiem organizatora. Organizatora obowiązują wszystkie dokumenty, które
obowiązywały w latach ubiegłych (uregulowania prawne nie zmieniły się), muszą być jedynie
dostosowane do wytycznych GIS, MEN I MZ. Wytyczne dodatkowo wprowadzają
wspomniane już oświadczenia rodziców oraz procedurę postępowania na wypadek
podejrzenia zakażenia koronawirusem. Regulamin (który obowiązywał organizatora zawsze)
musi zostać dostosowany do wytycznych i uwzględniać zasady higieny podczas wypoczynku.
Przy jakiej temperaturze ciała dziecka (uczestnika) nie możliwe jest zabranie go na
wypoczynek ?( pomiar przy autokarze).

Nie ma nakazu mierzenia temperatury uczestnikom wypoczynku jeśli nie ma ku temu
wyraźnych wskazań. Przed rozpoczęciem wypoczynku organizator ma obowiązek zebrania od
rodziców oświadczeń o stanie zdrowia dziecka. Jeżeli organizator otrzyma wskazanie od
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, wówczas wyznacza osobę z kadry wypoczynku do
pomiaru temperatury.
Jeżeli dziecko dostanie temperatury na obozie, jakie są zasady postępowania, dla tego
dziecka oraz całego obozu ?
Istnieją różne przyczyny podwyższonej temperatury, które niekoniecznie muszą być związane
z panującą epidemią. Organizatorzy muszą zapewnić opiekę medyczną, której udzielenie
będzie możliwe w bardzo krótkim czasie. Konsultacja medyczna pozwoli organizatorowi
podjąć dalsze kroki. Należ również pamiętać o konieczności powiadomienia rodziców
o pogorszeniu stanu zdrowia dziecka i obowiązku odebrania przez nich dziecka w ciągu 12
godzin.
Czy można prowadzić zajęcia rekreacyjno - sportowe dla kilku grup na sali
gimnastycznej lub orliku ?
Jeśli są to grupy z jednego turnusu to nie ma przeszkód aby realizowały wspólnie program
wypoczynku.
19. Jaki jest limit osób ( uczestników) nocujących w jednej sali , gdzie powierzchnia tej
sali wynosi 60 m2 ?
Należy wybierać takie obiekty, które spełniają wymagania 4m2 na jedną osobę i maksymalnie
4 osoby w pokoju. Zgodnie z wytycznymi w 60 metrowej sali będą mogły być
zakwaterowane tylko 4 osoby.
Jaki jest ogólny limit uczestników na imprezie turystycznej ( obóz , kolonia)?
Nie ma takiego limitu. Może jechać kilkadziesiąt dzieci. Ważną natomiast kwestią jest
podział na grupy zgodnie z wytycznymi.
Czy podczas zajęć tanecznych dzieci mogą tańczyć w parach?
Nie ma przeciwwskazań aby tańczyć w parach, w ramach własnej grupy wychowawczej.
Natomiast nie zaleca się organizowania dyskotek.
Kto powinien przeprowadzić szkolenie kadry z zakresu zachowania zasad
bezpieczeństwa w okresie COVID19?
Szkolenie może przeprowadzić specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy lub inna
osoba wyznaczona przez organizatora. Może to być również osoba z kadry wypoczynku np.
kierownik, wychowawca.
Czy kierownik może mieć kontakt z dziećmi ?
Tak, jak najbardziej. Jest to ważny element pracy wychowawczej podczas wypoczynku.

Czy przy bardzo dużej powierzchni stołówki, może podczas posiłków przebywać
więcej grup niż jedna?
Tak, ale należy pamiętać, aby przy stolikach siedziały dzieci z jednej grupy wychowawczej
oraz zachowane były bezpieczne odległości od poszczególnych grup.
W przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem i decyzji Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego o odbyciu kwarantanny, kto pokryje w okresie 14
dni koszty zakwaterowania i wyżywienia i na podstawie jakich przepisów. Jeśli koszty
ma pokryć organizator to czy może obciążyć nimi rodziców?
Nie przewiduje się odbywania kwarantanny w miejscu wypoczynku ponieważ rodzice
zobowiązani są do odebrania dzieci w ciągu 12 godzin od otrzymania informacji
o podejrzeniu wystąpienia zakażenia.
Co w sytuacji jeśli w ciągu 12 godzin rodzic nie odbierze z placówki dziecka u którego
wystąpią niepokojące objawy chorobowe? Przy organizacji kolonii nad morzem rodzic
nie będzie prawdopodobnie w stanie dojechać tak szybko do miejsca zakwaterowania
kolonistów.
Organizator musi zapewnić opiekę dziecku do momentu przyjazdu rodziców. Ewentualnie
może prosić o pomoc Stację Sanitarno-Epidemiologiczną bo być może dziecko będzie trzeba
poddać hospitalizacji. Wszystko zależy od stanu zdrowia dziecka. Wytyczne zobowiązują
organizatora do wyznaczenia izolatki, w której dziecko z podejrzeniem zakażenia będzie
oddzielone od pozostałych uczestników.
Czy koloniści mogą z wychowawcą wychodzić do sklepu?
Zależy to głównie od organizatora. Należy pamiętać o środkach ochrony osobistej jeśli jest
konieczna potrzeba wyjścia do sklepu.
Czy możliwa będzie też organizacja półkolonii typu „Lato w Mieście” przez instytucje
kultury?
Tak, jak najbardziej. Należy pamiętać o zapewnieniu dla kadry wypoczynku środków ochrony
indywidualnej oraz organizacji zajęć w grupach zgodnych z wytycznymi GIS, MZ i MEN.
W obiekcie, w którym planowane są półkolonie, znajdują się też inni pracownicy
instytucji. Czy taki obiekt może być miejscem wypoczynku?
Tak, jeżeli zostaną zachowane restrykcje sanitarne (dystans społeczny, maseczki). Kontakt
z osobami trzecimi powinien być ograniczony do minimum.
Czy należy podpisać umowę z pielęgniarką/ratownikiem, czy wystarczy dostęp do
POZu, który jest na miejscu wypoczynku?
Nie ma obowiązku zawierania umowy. Ustawa o systemie oświaty przewiduje taką
możliwość ale nie jest to obowiązek. Organizator musi natomiast zapewnić natychmiastową
opiekę medyczną w razie potrzeby, zarówno opiekę pielęgniarską jak i lekarską ponieważ
tylko lekarz może ocenić stan zdrowia dziecka i stwierdzić czy ono może zostać na kolonii
czy powinno zostać zabrane przez rodziców do domu.

Najlepiej byłoby gdyby opieka medyczna była na miejscu. Jeśli nie ma takiej możliwości to
można podpisać umowę bądź uzgodnić z najbliższym POZ, że pomoc medyczna będzie
udzielona natychmiastowo.
Czy osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę oraz odbierające dziecko po powrocie też
muszą składać oświadczenia, że są zdrowe?
Nie muszą składać takich oświadczeń. Niemniej jednak organizatorzy muszą poinformować
rodziców, że osoby przyprowadzające i odbierające dzieci muszą być zdrowe oraz spełniać
warunek braku kontaktu z osobą przebywającą na kwarantannie lub podejrzaną o zakażenie.
Jeżeli będziemy korzystać z transportu zorganizowanego, ile dokładnie osób może
podróżować jednym środkiem transportu i czy uczestnicy transportu muszą mieć
założone maseczki?
W środkach transportu może być zajęte 100% miejsc. Należy pamiętać aby uczestnicy mieli
założone maseczki podczas podróży. Regulacje prawna w tej kwestii stanowi rozporządzenie
o obostrzeniach §17 ust.1 pkt 2 lit a.
Czy kadra wypoczynku również ma składać oświadczenia o fakcie, że są zdrowi?
Dziećmi mogą się opiekować tylko osoby zdrowe tzn. te które nie maja objawów
chorobowych oraz nie miały kontaktu z osobą zakażoną lub przebywającą na kwarantannie w
ostatnich 14 dni przed wypoczynkiem, ale to organizator zdecyduje w jakiej formie takiego
zapewnienia żądać. Wytyczne nie przewidują obowiązku przedkładania oświadczeń.
Jeśli grupy mają być maksymalnie do 14 osób (wiek powyżej 10 lat) jak mam rozumieć
unikanie kontaktu między grupami, w zasadzie to jest praktycznie niemożliwe, kiedy
oprócz zajęć w ścisłych grupach są punkty programu realizowane wspólnie przez
wszystkich uczestników wypoczynku, są miejsca (toalety, stołówka, świetlica) z których
wszyscy korzystają?
Jeżeli turnus jedzie razem na wypoczynek jednym środkiem transportu, to dalsze izolowanie
grup nie jest już do końca skutecznym środkiem zapobiegawczym. Niemniej jednak w
obecnej sytuacji epidemicznej należy rozważyć taka organizacje zajęć aby spełniać wytyczne
dotyczące organizacji wypoczynku.
Mowa jest również o "kadrach zastępczych" w razie zachorowania kogoś z członków
kadry, czy wobec tego przy zgłoszeniu należy podać podwójne kadry wypoczynku,
aktualną i rezerwową?
Nie ma obowiązku zgłaszania do kuratorium oświaty dodatkowych osób pełniących funkcję
tzw. kadry zastępczej. Organizator powinien sam zadbać o to, aby w razie niedyspozycji
któregokolwiek z członków kadry mieć w zanadrzu kontakt do osoby, która przejmie
obowiązki wychowawcy bądź kierownika wypoczynku.
Czy możliwe jest wyjście w góry, na szlaki i jak organizować pobyt grup na plaży?
Jak najbardziej można organizować wyjścia w góry. Jeżeli idzie jedna grupa to wówczas nie
obowiązują maseczki. Jeżeli jest duży ruch turystyczny na trasie wówczas należy zachować

środki ochrony osobistej. Jeśli chodzi o kąpieliska należy wydzielić część plaży dla danej
grupy, tak aby nie było styczności z osobami trzecimi. Organizator musi zadbać o wytyczenie
obszaru dla uczestników kolonii. Przemieszczając się po plaży należy mieć założone
maseczki.
Czy istnieje możliwość korzystania z basenów.
Tak, jeśli jest to kontynuacja pracy śródrocznej, przy spełnieniu obostrzeń wynikających z
wytycznych wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie basenów. Przy
chęci korzystania z basenów jedynie rekreacyjnie, należy pamiętać, iż jedną z rekomendacji
zawartą w wytycznych, jest ograniczenie do minimum wyjść do miejsc publicznych.
Czy można zorganizować mecz piłki nożnej między dwoma grupami
dwunastoosobowymi na boisku sportowym?
Tak, jeżeli są to grupy z tego samego turnusu, które razem podróżowały. Jeżeli są to grupy z
dwóch różnych wypoczynków (organizowanych przez różnych organizatorów) to nie jest to
rekomendowane. Można zastosować elementy współpracy w ramach jednego turnusu.
Czy na terenie jednego ośrodka w 3 różnych budynkach mogą odbywać się 3 różne
kolonie?
Oczywiście, mogą. Należy jedynie zadbać o wydzielenie przestrzeni dla danego wypoczynku.
Może być to np. wydzielone piętro w budynku. Należałoby zadbać o zmianowość turnusów
przy wydawaniu posiłków lub przebywaniu na świetlicy. W miejscach wspólnych należy
zadbać o dezynfekcję pomieszczeń po każdej grupie.
Czy jest konieczność zapewnienia opieki medycznej na półkolonii gdzie nie ma
zakwaterowania i noclegów?
Specyfika półkolonii jest odmienna od wypoczynku wyjazdowego ponieważ jest możliwość
szybkiego kontaktu z rodzicem, który w każdej chwili może zabrać dziecko do domu bądź do
lekarza. Do momentu przyjazdu rodziców organizator musi zadbać o odizolowanie dziecka od
pozostałej grupy w razie złego samopoczucia.
Jak wygląda liczebność grupy w grupie mieszanej?
Jeżeli jest grupa mieszana (dzieci poniżej i powyżej 10 roku życia) wówczas maksymalna
liczba uczestników powinna wynosić 12 osób.

