
Regulamin dla przebywających w Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju wg wytycznych,GIS,MZ, 
MEN w trakcie pandemii koronawirusa C0VID-19. * " 

- s.Załącznik nr 1 
Do Zarządzenia nr 20-2020/2021 

Dyrektora DWD w Dusznikach-Zdroju 

Regulamin 
dla przebywających w Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju 

wg wytycznych GIS,MZ, MEN 
w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 . 

§1 
Celem niniejszego regulaminu jest: 

1. wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń zmniejszających ryzyko zakażenia dzieci 
i młodzieży oraz dorosłych podczas pobytu w Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-
Zdroju, 

2. ograniczenie liczby kontaktów na terenie miejsca wypoczynku w ramach zabezpieczenia 
przed możliwym zakażeniem, 

3. kompleksowe działanie dostosowane do zaawansowania stanu epidemicznego. 

§2 

Zakres obowiązywania regulaminu: 

Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich pracowników Domu Wczasów Dziecięcych 
w Dusznikach-Zdroju świadczących prace na terenie placówki oraz organizatorów 
wypoczynku letniego przebywających w Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju, 
w trakcie trwania pandemii koronawirusa C0VID-19. 

§3 
Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom i zakres odpowiedzialności organizatora: 

1. Organizator wypoczynku ma obowiązek dopilnować aby: 

a) Rodzice dziecka w dniu wyjazdu poświadczyli, w pisemnym oświadczeniu, że ich 
dziecko jest zdrowe bez znaków infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących 
chorobę zakaźną. 

b) Dzieci nie zamieszkiwały z osoba przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu 
z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 10 dni przed rozpoczęciem wypoczynku, 
co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka/prawnych opiekunów. 

c) Dzieci są przygotowane do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa 
związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem wzmożonych 
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zasad higieny. - v -: 

d) Odebrać zobowiązanie od rodziców/opiekunów prawnych dziecka do niezwłocznego -
do 12 godzin- odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka 
niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, duszności, 
biegunka, wymioty lub wysypka). 

e) Uzyskać od rodzica-ów lub opiekuna/-ów prawnego/-ych numer telefonu lub inny 
kontakt zapewniający szybką komunikację. 

f) Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę są zdrowe, nie miały objawów infekcji lub 
choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub 
izolacji w warunkach domowych w okresie 10 dni przed rozpoczęciem wypoczynku. 

g) Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą je narazić na cięższy przebieg 
zakażenia, to rodzic/ prawny opiekun ma obowiązek poinformować organizatora 
0 tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku, w karcie kwalifikacyjnej 
uczestnika wypoczynku. Konieczne jest również w takim przypadku dostarczenie 
opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań do udziału w wypoczynku. 

h) Rodzic/prawny opiekun zaopatrzyli uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony 
nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku, 

i) wszystkie osoby zapewniające realizację programu wypoczynku (kadra zatrudniona 
przez organizatora: m.in. kierownik kolonii, wychowawcy, instruktorzy, trenerzy, 
pielęgniarka) muszą być zdrowe, bez objawów infekcji lub innej choroby, w tym 
w szczególności zakaźnej (w okresie ostatnich 10 dni przed rozpoczęciem turnusu nie 
zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 
domowych). 

2. Ponadto Organizator wypoczynku ma obowiązek: 

a) zapoznać z niniejszymi procedurami całą swoją kadrę (kierownika wypoczynku, 
wychowawców, instruktorów, personel medyczny) w wybranej przez siebie formie. 

b) zapewnić swoim pracownikom indywidualne środki ochrony osobistej, a także 
uczestnikom wypoczynku, jeżeli rodzice tego nie zapewnili, 

c) na wypadek wystąpienia okoliczności zaostrzenia ryzyka, mieć na wyposażeniu 
nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem i przyłbice, 

d) zapewnić stalą obecność lub natychmiastową interwencję pielęgniarki lub ratownika 
medycznego lub lekarza. 

e) przygotować regulamin uczestnictwa, zawierający zasady bezpieczeństwa 
1 uwzględniające stan zagrożenia epidemicznego oraz zapoznać z nim dzieci. 
Regulamin uczestnictwa powinien uwzględniać zasady ujęte w niniejszym 
regulaminie dotyczące pobytu dzieci na terenie DWD. 

f) w przypadku zalecenia inspektora sanitarnego, wyznaczyć osobę do pomiaru 
temperatury uczestnikom i kadrze wypoczynku, 

g) zapewnić bezpieczny, zgodny z procedurami COVID-19 dowóz dzieci do Domu 
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Wczasów Dziecięcych w Dusznikach -Zdroju, . ... ...o, ... 
h) przygotować ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami uczestników wypoczynku, 
i) ustalić szybkie sposoby komunikacji z kierownikiem wypoczynku, 

z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka, np. w przypadku sytuacji podejrzenia 
zakażenia lub wystąpienia jakichkolwiek komplikacji podczas pobytu na wypoczynku, 

j) zabezpieczyć możliwość szybkiego uzupełnienia kadry z kwalifikacjami w przypadku 
absencji z powodu choroby lub konieczności poddania się kwarantannie. 

§4 

Warunki zakwaterowania w Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju: 

1. Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju jest placówką oświatową przeznaczoną 
przede wszystkim do przebywania dzieci i młodzieży wraz z opiekunami. Spełnia warunki 
bezpieczeństwa, jest dopuszczona do użyteczności publicznej. 

2. DWD zapewnia odpowiednią liczbę miejsc noclegowych przy założeniu, że w jednym 
pokoju są uczestnicy z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia w trakcie 
wypoczynku, przy zachowaniu 4 m 2 powierzchni noclegowej na 1 osobę. 

3. Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju dysponuje pokojami przeznaczonymi 
na izolatki umożliwiającymi zapewnienie izolacji osobom z objawami wskazującymi 
na wystąpienie choroby. Pomieszczenia te są odpowiednio oznaczone jako IZOLATKI: 

• na III piętrze w budynku WISŁA: 2 pokoje o numerach 42 i 36; 

• na parterze w budynku BAŁTYK pokój nr 17. 
W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się zmianę pokoi - izolatek. 
Pomieszczenia te są dodatkowo sprzątane i dezynfekowane. 
4. Ze względu na warunki lokalowe, DWD jest w stanie zapewnić przebywającym dzieciom 

dystans społeczny, również podczas prowadzenia zajęć. 
5. Zakwaterowanie poszczególnych grup wypoczynku odbywa się na zasadzie wymiany 

turnusów, eliminując do minimum kontakt uczestników pomiędzy zmieniającymi się 
turnusami. 

§5 
Higiena zapewniona przez Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju: 

1. DWD zapewnia środki higieniczne w miejscach ogólnie dostępnych oraz dozowniki 
z płynem odkażającym przy wejściu na każde piętro budynku oraz przy wejściu 
na jadalnię. 

2. DWD zapewnia codzienne porządki ciągów komunikacyjnych, toalet, świetlic, klas. 
3. Dodatkowo dezynfekowane będą poręcze, klamki, blaty w jadalni, włączniki. 
4. Pomiędzy turnusami obiekty DWD będą poddawane dodatkowemu sprzątaniu 

i dezynfekcji powierzchni dotykowych. 
5. Przy dezynfekcji przestrzegane będą zalecenia producenta środka do dezynfekcji. 
6. Każdorazowe przeprowadzenie dezynfekcji będzie odnotowane na odpowiednich kartach 

z uwzględnieniem daty, godziny przeprowadzenia dezynfekcji oraz osoby wykonującej. 
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§6 " " 

Wyżywienie w Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju: 

1. Dom Wczasów Dziecięcych dysponuje stołówką, która zapewnia zachowanie dystansu 
społecznego pomiędzy uczestnikami. 

2. Godziny posiłków zostaną ustalone tak, aby na stołówce nie spotykały się dwie różne 
grupy wypoczynku. 

3. Po każdej grupie korzystającej z jadalni należy przeprowadzić dezynfekcję blatów stołów 
i poręczy krzeseł. 

4. Naczynia i sztućce należy myć z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60 stopni 
lub je wyparzać. 

5. Produkty żywieniowe przechowuje się zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa 
i higieny żywienia. 

6. Do pracy w kuchni dopuszczone są tylko osoby zdrowe, które nie miały kontaktu 
z osobami podejrzanymi o zakażenie oraz nie mają infekcji. 

7. Personel kuchni nie będzie kontaktował się z uczestnikami i kadrą wypoczynku poza 
niezbędnymi czynnościami. 

8. Każdorazowo przed i po wyjściu z jadalni dzieci i osoby dorosłe obowiązuje dezynfekcja. 

§7 
Założenia organizacyjne wypoczynku dzieci i młodzieży: 

Organizator: 
1. zapewnia przeszkolenie swojej kadry w zakresie obowiązujących w DWD procedur. 
2. stale monitoruje prace porządkowe w pokojach, które zajmują dzieci. 
3. ogranicza odwiedziny uczestników przez osoby z zewnątrz (rodziców, dziadków). 
4. zapewnia stałą obecność pielęgniarki lub możliwość natychmiastowej konsultacji 

z pielęgniarką, ratownikiem medycznym lub lekarzem. 
5. zapewnia dostęp do termometru bezdotykowego oraz regularny pomiar temperatury 

(rano i wieczorem) uczestnikom wypoczynku i kadrze wypoczynku. 
6. zapewnia szybki kontakt z lekarzem w sytuacji wystąpienia objawów chorobowych, 

który zdecyduje o możliwości pozostania dziecka w miejscu wypoczynku lub 
konieczności niezwłocznego odebrania go przez rodziców lub prawnych opiekunów. 

§8 
Realizacja programu: 

1. Program wypoczynku powinien by realizowany w miejscu wypoczynku lub jego 
najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi. 

2. Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju dysponuje dużym placem zabaw oraz 
placem ogniskowym, na których można organizować zajęcia. 

3. Dom Wczasów Dziecięcych dysponuje dwiema świetlicami (w budynku WISŁA świetlica 
o powierzchni 42,30 m 2 i w budynku BAŁTYK świetlica o powierzchni 93,70 m2) oraz 
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klasami o powierzchniach: 41,95 m 2, 35,00 m 2, 37,20 m 2, w których.jnożoa,organizować 
zajęcia z dziećmi. Pomieszczenia te będą udostępniane dla poszczególnych grup 
po uzgodnieniach z organizatorem lub kierownikiem wypoczynku, aby zachować 
wyznaczone reżimy odległościowe i higieniczne. 

4. Pomieszczenia, o których mowa w ust. 3 posiadają sprzęt i urządzenia, które można 
skutecznie uprać lub zdezynfekować. 

5. Dopuszcza się korzystanie z pomieszczeń, o których mowa w ust. 3 przez pojedyncze 
grupy utworzone przez organizatora wypoczynku. W przypadku kontynuowania pracy 
śródrocznej grupy uczestników z danej drużyny, dopuszcza się inną liczebność. 

5. Po każdorazowym skorzystaniu z pomieszczeń, o których mowa w ust. 3 należy 
przeprowadzić dezynfekcję. 

6. Wyjścia do miejsc publicznych, w tym zwiedzanie obiektów publicznych jest możliwe 
po wcześniejszym umówieniu grupy w: muzeum, skansenie, na hali sportowej, basenie, 
tak, aby ograniczyć kontakt z osobami trzecimi. 

§9 
PROCEDURY ZAPOBIEGAWCZE: 

1. Zobowiązuje się wszystkie osoby przebywające na terenie DWD do przestrzegania 
szczególnych zasad higieny dotyczące częstego mycia rąk i dezynfekcji zgodnie 
z wywieszonymi instrukcjami. 

2. Zobowiązuje się pracowników DWD oraz kadrę wypoczynku do stosowania środków 
ochrony osobistej w postaci maseczek zgodnie z wytycznymi GIS, MEN i Ministra 
Zdrowia. 

3. Zobowiązuje się osoby nauczycieli-wychowawców DWD oraz kadrę wypoczynku 
do dopilnowania przestrzegania przez dzieci wszelkich zasad bezpieczeństwa ujętych 
w tym regulaminie, w regulaminie pobytu w DWD oraz regulaminie uczestnictwa 
utworzonego przez organizatora wypoczynku. 

4. Dopuszcza się przebywanie osób z zewnątrz na terenie placówki, ale ich pobyt należy 
ograniczyć do niezbędnego minimum z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego: osłony 
ust i nosa, stosowanie rękawiczek jednorazowych i/lub dezynfekcji rąk. 

5. Dyrektor DWD i organizator wypoczynku ma obowiązek śledzenia bieżących informacji 
Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach 
https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących 
przepisów prawa. 

§10 
PROCEDURY W PRZYPADKU PODEJRZENIE ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM U UCZESTNIKA, 

KIEROWNIKA LUB WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU PODCZAS WYPOCZYNKU: 

1. Nauczyciele-wychowawcy DWD oraz kadra wypoczynku sprawująca opiekę nad 
uczestnikami wypoczynku są zobowiązani powiadomić kierownika wypoczynku 
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i dyrektora DWD o każdym niepokojącym symptomie zaobserwowanymi'u uczestnika 
wypoczynku. 

2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów, o których mowa w ust. 1 organizator 
lub kierownik wypoczynku są zobowiązani powiadomić rodzica/prawnego opiekuna 
uczestnika wypoczynku. 

3. Kadra wypoczynku oraz pracownicy DWD są również zobowiązani powiadomić 
odpowiednio: kierownika wypoczynku lub dyrektora/wicedyrektora DWD, o każdym 
niepokojącym symptomie zaobserwowanym wśród osób dorosłych przebywających 
na terenie DWD. 

4. W przypadku wystąpienia u uczestnika wypoczynku lub kadry wypoczynku niepokojących 
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odizolować osobę 
w oddzielnym pomieszczeniu (izolatce) oraz skontaktować się telefonicznie z lekarzem 
podstawowej opieki zdrowotnej w celu uzyskania teleporady medycznej, a w razie 
pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować 
o możliwości zakażenia koronawirusem. 

5. Wykaz telefonów do stacji epidemiologicznej, służb medycznych umieszczone są 
w budynku Wisła i budynku Bałtyk w widocznych miejscach (obok telefonów na 
poszczególnych piętrach). 

6. Bezwzględnie należy zastosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym 
przypadkiem. 

§11 
PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA U OSOBY Z ZEWNĄTRZ 

ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM: 

1. Należy ustalić listę osób obecnych w tym samym czasie co osoba z zewnątrz oraz zaleca 
się stosowanie do wytycznych odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym 
dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/mialem-kontakt-z-osoba-
zakazona-koronawirusem Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 
gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały 
kontakt z zakażonym. 

2. Dokładne zdezynfekowanie przestrzeni, w której przebywała zakażona osoba z zewnątrz 
(ze wskazaniem, że nie mamy pewności, czy w momencie świadczenia usługi dana osoba 
była już zakażona), oraz zdezynfekowanie rzeczy, które były wykorzystywane w trakcie 
wizyty. 
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