
Procedura bezpieczeństwa podczas kolonii organizowanych przez Biuro Turystyczne 

„Promyczki” w Łodzi w okresie pandemii COVID-19 

1. Na kolonie mogą wyjechać wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych typu 

kaszel, katar, podwyższona temperatura – dotyczy to uczestników kolonii oraz kadry. 

2. Uczestnicy kolonii oraz kadra nie mogli zamieszkiwać z osobą przebywającą na 

kwarantannie i mieć kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez 

rozpoczęciem wypoczynku. 

3. Uczestnicy kolonii oraz kadra mają obowiązek stosowania się do wytycznych  

i regulaminów kolonii związanych z zachowaniem dystansu społecznego  

(co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny. 

4. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu powinny być zdrowe, nie mieć 

objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie powinny zamieszkiwać z osobą przebywającą 

na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem 

wypoczynku. Osoby odprowadzające nie mogą wchodzić do środka transportu. 

5. Rodzice lub opiekunowie prawni dzieci chorujących na choroby przewlekłe, mogące 

narazić je na cięższy przebieg zakażenia, mają obowiązek poinformować Biuro 

Turystyczne o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie 

kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. W przypadku występowania u uczestnika chorób 

przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do udziału w koloniach. Bez dostarczenia takiego zaświadczenia dziecko nie 

zostanie zabrane. 

6. Rodzice lub opiekunowie prawni dzieci mają obwiązek podania w Biurze Turystycznym 

przynajmniej dwa nr telefonów do dwóch osób, które należy powiadomić w przypadku 

podejrzenia u dziecka niepokojących objawów chorobowych. Dziecko zostanie odebrane 

z kolonii w ciągu 12 godzin od chwili powiadomienia wystąpienia niepokojących objawów 

w postaci duszności, podwyższonej temperatury, kataru czy kaszlu. Powyższe nie dotyczy 

przypadku, gdy dziecko jest hospitalizowane. W takiej sytuacji, w ciągu 12 godzin winno 

nastąpić zabranie rzeczy dziecka. Wykwaterowania dziecka lub wyniesienia rzeczy 

dokonuje kadra kolonii lub obsługa ośrodka z wykorzystaniem środków ochrony osobistej 

w postaci masek lub przyłbic, rękawiczek oraz kombinezonów. 

7. Rodzice lub opiekunowie prawni są obowiązani do zaopatrzenia dzieci w maseczki lub 

przyłbice oraz rękawiczki w liczbie wystarczającej na cały okres pobytu. Biuro 

Turystyczne zapewnia dzieciom maseczki lub przyłbice oraz maseczki w przypadku ich 

zagubienia lub zniszczenia. Biuro może domagać się zwrotu kosztów zapewnienia ww. 

środków ochrony osobistej. 

8. W budynku kolonijnym zostanie wydzielone pomieszczenie tzw. izolatka, w którym będzie 

mogła przebywać osoba, u której pojawiło się podejrzenie zachorowania w trakcie pobytu 

na koloniach. W razie potrzeby powinna być zapewniona możliwość przekształcenia w 

izolatki innych pomieszczeń. 

9. Izolatka jest wyposażona w zestaw ochronny, w skład którego wchodzą środki ochrony 

osobistej przynajmniej dla jednej osoby. 



10. Jeśli w trakcie pobytu na koloniach u uczestnika lub członka kadry stwierdzono objawy w 

postaci duszności, kaszlu, gorączki kierownik wypoczynku, wychowawca lub inny członek 

kadry:  

- niezwłocznie izoluje osobę od innych uczestników kolonii po uprzednim 

zabezpieczeniu się w środki ochrony osobistej – maseczki lub przyłbicy oraz 

rękawiczek 

- telefonicznie zawiadamia rodzica lub opiekuna prawnego dziecka o zaistniałej sytuacji, 

- zapewnia szybki kontakt z lekarzem, który zadecyduje o możliwości pozostawienia 

osoby w miejscu wypoczynku lub konieczności niezwłocznego odebrania dziecka 

przez rodziców lub prawnych opiekunów albo opuszczenia kolonii przez osobę 

dorosłą, 

- zawiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie złego stanu osoby dzwoni na 

999 lub 112 i stosuje się do instrukcji tych służb. 

11. Wychowawca lub inny, wyznaczony przez kierownika wypoczynku członek kadry 

sporządza listę osób, które mogły mieć styczność z osobą podejrzaną o zakażenie  

i zobowiązuje inne osoby uczestniczące w koloniach do stosowania się do zaleceń 

Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej oraz służb medycznych. 

12. Obszar, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie jest poddany gruntownemu 

sprzątaniu oraz dezynfekcji, w szczególności powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, 

uchwyty itp.). 

13. Kolonie będą odbywać się w budynku lub budynkach posiadających wszelkie niezbędne 

opinie (np. straży pożarnej) oraz spełniających wymogi bezpieczeństwa wymagane do 

organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. Budynki będą przeznaczone wyłącznie dla 

wypoczynku dzieci lub młodzieży lub będą posiadały wyodrębnioną tylko w tym celu 

strefę, która zapewni ograniczenie kontaktu z postronnymi osobami. 

14. W tym samym pokoju będą zakwaterowane dzieci z tej samej grupy. 

15. Liczba osób zakwaterowanych w jednym pokoju nie może przekraczać 4 osób przy 

zachowaniu 4 m w. powierzchni noclegowej na 1 osobę. 

16. Zmiana turnusu będzie odbywać się w sposób zapewniający brak kontaktu pomiędzy 

uczestnikami. Obiekt kolonijny będzie poddany dodatkowemu sprzątaniu  

i dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników. 

17. Srodki higieniczne w postaci mydła i ręczników, a także płynów dezynfekujących będą 

dostępne na bieżąco podczas całego pobytu. 

18. Osoby zatrudnione podczas wypoczynku przy obsłudze kolonii (obsługa kuchni, 

sprzątaczki etc.) będą wyposażone w indywidualne środki ochrony osobistej. 

19. Biuro Podróży zapewnia możliwość natychmiastowej interwencji 

…..(pielęgniarki/ratownika/lekarza) 

20. Uczestnicy wypoczynku mają zagwarantowaną możliwość mycia rąk w łazienkach 

pokojowych. 

21. W obiekcie kolonijnym umieszczone są dozowniki z płynem odkażającym, przed wejściem 

do obiektu oraz przed salami w których odbywają się zajęcia. Dozowniki są regularnie 

uzupełniane. 

22. W miarę możliwości posiłki wydawane są zmianowo, dla każdej grupy odrębnie. Stoły i 

krzesła są dezynfekowane po każdym użyciu. 

23. W trakcie dojazdu na kolonie postoje możliwe są w miejscach zapewniających 

ograniczenie kontaktu z postronnymi osobami. 

24. W miejscach często uczęszczanych i ogólnodostępnych lub we wspólnych łazienkach lub 

toaletach, albo w sanitariatach pokojowych umieszczane są instrukcje prawidłowego mycia 

i dezynfekcji rąk. 



25. Odwiedziny członków rodziny uczestników kolonii dozwolone są tylko w wyjątkowych 

okolicznościach, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, m. in. osłony ust i nosa, 

stosowania rękawiczek lub odkażania rąk. Do odwiedzin nie będą dopuszczane osoby,  

u których występują jakiekolwiek objawy chorobowe typu katar, kaszel, duszności, 

podwyższona temperatura. Przed kontaktem z dzieckiem odwiedzający obowiązany jest 

powiadomić o swoim przybyciu kadrę kolonii. 

26. Każdy kontakt osoby postronnej, w tym rodziny dziecka powinien być poprzedzony 

pomiarem temperatury. Podwyższona temperatura uniemożliwia kontakt z uczestnikami 

kolonii, chyba że uczestnik zostanie zabrany z kolonii. 

27. Obsługa kuchni i obiektu kolonijnego nie będzie mieć kontaktu bezpośredniego  

z uczestnikami kolonii poza wyjątkowymi okolicznościami. 

28. Zajęcia będą odbywać się na terenie obiektu lub w najbliższej okolicy.  

29. Wyjścia na plażę będą organizowane wejściem najmniej uczęszczanym albo najbliższym, 

jeśli natężenie ruchu jest porównywalne. 

30. Plażowanie będzie odbywać się w miejscu, gdzie nie występuje duże zagęszczenie 

turystów, blisko wody, tak aby ograniczyć konieczność kontaktu z innymi osobami 

podczas kąpieli. W miarę możliwości należy odgrodzić teren plaży zajmowanej przez 

kolonie parawanami. 

31. W pomieszczeniach, gdzie będą prowadzone zajęcia będą znajdowały się przedmioty i 

sprzęty nadające się do dezynfekcji. Przedmioty te powinny być dezynfekowane.  

32. W obiekcie codziennie będą dezynfekowane powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, 

blaty, włączniki oraz toalety. 

 

 


