Zasady bezpieczeństwa podczas Obozu Sportowego APN CAMP 2020
Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa
Edukacji Narodowej dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji 2020
roku, podczas obozu APN CAMP 2020 w Licheniu Starym wdrożone zostaną procedury
zabezpieczające, zmniejszające ryzyko zakażenia uczestników obozu.
Prosimy dzieci i rodziców o zapoznanie się z poniższymi wymogami i zasadami. Ich pełna treść
dostępna jest na stronie Ministerstwa Sportu1. Tam też dostępne są instrukcje prawidłowego
mycia rąk, dezynfekcji rąk, zdejmowania maseczki i rękawiczek.
Uwaga: Większość wytycznych dotyczy organizatorów, poniższy wypis to punkty
dotyczące dzieci i ich opiekunów.
UCZESTNICY OBOZU
1. muszą być zdrowi w dniu wyjazdu, co potwierdza rodzic, podpisując się na liście zgód
na wyjazd. Zgoda oznacza, że dziecko nie jest zainfekowane i nie posiada objawów
sugerujących chorobę zakaźną
2. nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą
podejrzaną o zakażenie w ciągu 14 dni od rozpoczęcia obozu. Zgoda na liście oznacza
wykluczenie tych okoliczności.
3. będą stosować się do zasad uczestnictwa, regulaminu oraz zasad zachowania higieny.

RODZICE / OPIEKUNOWIE DZIECKA
1. Udostępniają organizatorowi i kierownikowi obozu numer kontaktowy w celu szybkiej
komunikacji, gdyby dziecko wymagało odbioru.
2. W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów choroby zakaźnej
zobowiązują się do niezwłocznego (do 12 godzin od zgłoszenia) odbioru dziecka z obozu.
3. Odprowadzają dziecko na wyjazd na obóz tylko osoby zdrowe, bez objawów infekcji.
4. Wyposażają dziecko w indywidualne osłony nosa i ust (maseczki) do użycia na czas obozu.

ZASADY HIGENICZNE
1. Kadra i uczestnicy obozu regularnie będą myć ręce wodą z mydłem.
2. W ośrodku czyszczone będą dodatkowo powierzchnie stykowe - poręcze, klamki, blaty, itp.
3. Prowadzona będzie bieżąca dezynfekcja toalet.
4. Dezynsekcja prowadzona będzie ściśle według zaleceń producentów środków do dezynfekcji.
5. Zasady higieny wprowadzone na terenie ośrodka Atut w Licheniu dostępne są na stronie
internetowej Hotelu Atut2
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