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UWAGA! 

Liczba uczestników każdej grupy nie może liczyć więcej niż 12 osób, w przypadku dzieci do 10 roku życia i 
14 osób w przypadku młodzieży od 11 roku życia. 

 

 

1. Organizacja zajęć programowych  

a. Zajęcia programowe i uzupełniające będą prowadzone w tych samych grupach.  

b. Zajęcia ogólnokolonijne będą zorganizowane w ten sposób, aby zminimalizować kontakt 
campowiczów z różnych grup.  

c. Wszystkie zajęcia będą odbywały się na terenie ośrodka, nie przewiduje się wycieczek pieszych 
do sklepu w Rajgrodzie.  

d. W związku z koniecznością unikania dużych skupisk ludzi nie zostanie zorganizowane wyjście na 
Mszę Św. w niedzielę.  

e. Tradycyjne pokazy i występy końcowe zostaną zorganizowane w sposób umożliwiający 
zachowanie odstępów między grupami zajęciowymi.  

f. Zostaną zorganizowane zajęcia edukacyjne z zakresu zagrożeń związanych z COVID-19  

 

2. Kadra i sposób prowadzenia zajęć  

a. Warunkiem podjęcia pracy w charakterze kierownika, opiekuna-wychowawcy, instruktora 
podczas DanceOFFnia Camp jest złożenie oświadczenia dotyczącego zdrowia, nieposiadanie 
objawów choroby zakaźnej oraz niezamieszkiwanie ani nieprzebywanie, w okresie 14 dni przed 
rozpoczęciem turnusu, z osobą zakażoną lub przebywającą na kwarantannie.  

b. Przed rozpoczęciem obozu kadra zostanie przeszkolona w zakresie:  

i. Higieny i zachowania procedur jej dotyczących wśród uczestników  

ii. Zmian w regulaminach  

iii. Procedur obowiązujących w ośrodku  

iv. Procedur w razie podejrzenia zakażenia COVID  

c. Zajęcia prowadzone będą w tych samych grupach  

d. Instruktor ma obowiązek dezynfekowania sprzętu po każdych zajęciach  

e. Instruktorzy akrobatyki noszą podczas zajęć przyłbice lub maseczki i rękawiczki.  

f. Pozostali instruktorzy prowadzą zajęcia w maseczkach lub przyłbicach i rękawiczkach o ile zajęcia 
wymagają kontaktu fizycznego lub zbliżenia się na odległość mniejszą niż 2 metry od uczestnika.  

 

 

 



3. Higiena uczestników  

a. Dezynfekcja rąk będzie przeprowadzana za każdym razem przed wejściem do pomieszczeń 
wspólnych, wszędzie tam gdzie zostały umieszczone środki do dezynfekcji  

b. Częste i dokładne mycie rąk zwłaszcza przed i po posiłkach oraz korzystaniu z toalet  

c. Zajęcia w grupach programowych i minimalizowanie kontaktu z innymi grupami  

d. Zgłaszanie do wychowawcy informacji o złym samopoczuciu własnym lub innych uczestników  

4. Reżim sanitarny  

a. Sprzątanie łazienek uczestników co drugi dzień według ustalonego grafiku  

b. Ciągłe sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń wspólnych: recepcja, toalety, hole, stołówka i sale 
dydaktyczne ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekcji klamek, poręczy krzeseł, włączników 
światła  

c. Dostępność środków dezynfekujących  

5. Obowiązek noszenia maseczek  

a. Każdy uczestnik DanceOFFnia Camp musi zostać wyposażony przez rodziców w maseczki 
ochronne i środki dezynfekujące.  

b. Maseczki używane będą podczas przemieszczania się i zajęć w pomieszczeniach zamkniętych 
(poza zajęciami sportowymi, ruchowymi) dlatego większość zajęć odbywać się będzie na świeżym 
powietrzu.  

6. Osoby z zewnątrz na Campie  

a. Ze względu na zagrożenie epidemiczne kontakt campowiczów z osobami z zewnątrz zostanie 
ograniczony do minimum  

b. Kontakt z obsługą ośrodka zostanie ograniczony do sytuacji niezbędnych (stołówka)  

c. Sprzątanie pomieszczeń przez obsługę ośrodka będzie prowadzone w czasie, w którym 
campowicze nie przebywają w danych pomieszczeniach  

d. Nie ma możliwości odwiedzin dziecka na campie, jak również czasowego odbioru i powrotu 
dziecka na Camp.  

7. Transport na DanceOFFnia Camp  

a. Transport zostanie zorganizowany zgodnie z wytycznymi GIS  

b. Zbiórka przed wyjazdem zostanie zorganizowana w miejscu , które umożliwia zachowanie 
dystansu społecznego  

c. Wszyscy uczestnicy musza być zdrowi i mieć przy sobie podpisane przez rodziców oświadczenia 
o zdrowiu  

d. Przed autokarem uczestnicy będą mieć mierzoną temperaturę ciała.  

e. Rodzice/ opiekunowie nie mogą wchodzić do autokaru.  

f. W przypadku własnego dowozu należy skontaktować się z kierownikiem obozu pod numerem 
telefonu podanym na stronie DanceOFFnia i uprzedzić o godzinie przyjazdu.  

g. Dziecko odbierane jest z parkingu (po lewej stronie przy wjeździe do ośrodka)  

h. Dziecko musi posiadać podpisane przez rodziców oświadczenie o stanie zdrowia i być zdrowe. 
Zostanie mu zmierzona temperatura.  

i. Rodzice nie mają możliwości wejścia na camp.  

j. W przypadku choroby dziecka odbiór z campu przez rodziców jest konieczny i musi nastąpić w 
ciągu 12 godzin.  



k. Zgodnie z wytycznymi GIS i MEN rekomendowany jest dojazd na miejsce wypoczynku w formie 
transportu własnego.  

 

8. Funkcjonowanie stołówki  

a. Przed wejściem i po wyjściu obowiązuje dezynfekcja rąk  

b. Grupy wchodzą w większych odstępach czasowych i siadają razem zachowując dystans 
pomiędzy innymi zespołami  

c. Zostaje zminimalizowany bezpośredni kontakt dzieci z personelem kuchni  

d. Szwedzki stół zostaje zamieniony na stół podawczy  

e. Po każdej grupie dezynfekowane są stoły, krzesła, poręcze, klamki  

9. Funkcjonowanie sklepiku na terenie ośrodka  

a. Uczestnicy każdej grupy będą mogli dokonać drobnych zakupów w sklepiku każdego dnia w 
wyznaczonej godzinie. W sklepiku dostępna będzie również woda butelkowana.  

10. Postępowanie w razie podejrzenia zakażenia koronawirusem u dzieci lub kadry/obsługi ośrodka.  

a. Kierownik Campu lub Ośrodka, w wypadku wystąpienia niepokojących objawów u uczestnika 
Campu, osoby z kadry lub pracownika ośrodka, sugerujących zakażenie koronawirusem (wysoka 
temperatura, kaszel, trudności z oddychaniem) niezwłocznie odizoluje tą osobę w oddzielnym 
pomieszczeniu oraz skontaktuje się ze stacją sanitarno epidemiologiczną.  

b. W przypadku pojawienia się podejrzenia zakażenia koronawirusem u dziecka zostanie ono 
odizolowane od grupy. Rodzice mają obowiązek niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 12 godzin 
odebrać dziecko z Campu.  

c. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów u kadry, pracownika ośrodka zostanie on 
niezwłocznie odsunięty od pracy i zostanie odizolowany lub nie zostaje on dopuszczony do pracy i 
wpuszczony na teren ośrodka.  

d. Zostanie ustalony obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba, u której wystąpiły 
niepokojące objawy i zostanie przeprowadzone dodatkowe, gruntowne sprzątanie i dezynfekcja 
powierzchni.  

e. Zastosowane zostaną zalecenia Powiatowego Inspektora Sanitarnego odnośnie dalszego 
postępowania.  

 


