
 

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA W SYTUACJI ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO COVID-19 

Leader School Poznań Grunwald i Edukido Poznań Zachód 

Organizacja zajęć  

1. Organizacja półkolonii odbywa się w oparciu o aktualne obostrzenia sanitarne związane z epidemią 
Covid-19.  

2. Dzieci i wychowawcy zachowują minimum 1,5m dystansu społecznego. 

3. Szkoła zapewnia metraż min. 4m2 powierzchni na każde dziecko.   

4. Godziny przyjmowania dzieci do placówki oraz organizacja innych aktywności są zaplanowane tak, 
aby zminimalizować kontakt dzieci z innymi słuchaczami szkoły.  

5. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci zobowiązani są do zachowania 
dystansu społecznego względem innych dzieci, rodziców i wychowawców grup wynoszącego 
minimum 1,5m.  

6. Dziecko zostaje przyprowadzone do placówki i odebrane z niej przez jednego opiekuna. Żółta linia 
na podłodze wyznacza miejsce przekazania/odbioru dziecka – opiekun nie wchodzi poza wyznaczoną 
linię. 

7. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci mają obowiązek zakrywania ust na terenie placówki i 
dezynfekcji rąk po wejściu na jej teren. Każdy pracownik szkoły jest upoważniony do zwrócenia uwagi 
osobie, która nie stosuje się do w/w wymogu. Jeśli osoba nie posiada na sobie maseczki, nie może 
być wpuszczona na teren placówki. Osoba zapisująca dziecko na półkolonie jest zobowiązana 
przekazać tę informację osobom, które będą przyprowadzać i odbierać dziecko. 

8. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do przyprowadzania wyłącznie zdrowych dzieci. 

9. Każdemu dziecku przed wejściem do placówki wychowawca dokonuje pomiaru temperatury ciała 
za pomocą bezdotykowego termometru. Jeśli temperatura jest wyższa niż 36,8°C, dziecko nie może 
wziąć udziału w wypoczynku.  

10. W placówce posiadamy wydzielony obszar na potrzeby odizolowania osoby z podejrzeniem 
objawów chorobowych.  

11. Z sal zostały usunięte przedmioty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. 
pluszowe zabawki, poduszki itd.)  

Zapewnienie higieny i dezynfekcja placówki  

1. Płyn do dezynfekcji znajduje się w pojemniku przy wejściu do placówki, wychowawcy pilnują, aby 
dzieci dezynfekowały dłonie przy wejściu.  

2. Dzieci i wychowawcy regularnie myją ręce. Dzieci i wychowawcy są zobowiązani do dezynfekcji rąk 
płynem znajdującym się w dozowniku przy wejściu do lokalu zawsze po wejściu do szkoły 
(przyprowadzenie dziecka, powrót z dworu). 

3. Wychowawcy są zaopatrzeni w przyłbice, maseczki i rękawiczki nitrylowe – przyłbice lub maseczki 
mają na sobie przez cały czas trwania zajęć i opieki, w przypadku przeprowadzenia na dziecku 
czynności higienicznych, zakładają także rękawiczki i fartuchy ochronne. 



4. Dzieci korzystają tylko ze swoich przyborów i materiałów do pracy: przyniesionych z domu lub 
przydzielonych im na cały turnus przez organizatora. 

5. Codziennie po zakończeniu zajęć oraz w trakcie dokonujemy dezynfekcji sal i ciągów 
komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, 
blatów stołów, klawiatury komputerów, włączników itp.  

6. Prowadzimy bieżącą dezynfekcję toalet, materiałów szkolnych, klocków, wyposażenia sali i innych 
przedmiotów używanych przez dzieci i wychowawców. Wychowawcy przeprowadzają dezynfekcję 
powierzchni dotykowych i dezynfekcję podłóg i wykładzin parownicą po zakończonym dniu zajęć, a 
dezynfekcję urządzeń sanitarnych - także w trakcie dnia zajęć. 

7. Dana grupa dzieci je posiłki i uczestniczy w zajęciach w tym samym pomieszczeniu przez cały czas 
trwania wypoczynku. 

8. Wyjścia ze szkoły (wycieczki, pobyt na placu zabaw) są uzależnione od panującej sytuacji 
epidemicznej i oficjalnych obostrzeń. 

9. Nadrzędne przepisy regulujące obostrzenia są wprowadzane i znoszone przez rząd/samorząd. Ten 
dokument może ulec zmianie w każdym momencie w przypadku zmiany obecnych obostrzeń 
krajowych/regionalnych. 

 

 


