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INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZASAD ZACHOWANIA DYSTANSU SPOŁECZNEGO  

I HIGIENY PODCZAS LETNICH OBOZÓW SZKOLENIOWYC W CZASIE TRWANIA 
EPIDEMII I ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO 

 
1. Każdy z uczestników obozu, obowiązany jest zapoznać się z niniejszą Instrukcją i stosować ją 

podczas obozu. 
2. Każdy z uczestników obowiązany jest w dniu wyjazdu obozu przedłożyć oświadczenie 

wg wzoru określonego w załączniku nr 1. Dane podane w oświadczeniu winny być prawdziwe 
i aktualne na chwilę wyjazdu – zatajając możliwość bycia zarażonym COVID-19 Uczestnik 
naraża pozostałych studentów, kadrę i pracowników Ośrodka. Brak spełnienia przesłanek lub 
akceptacji zawartych w nim warunków uzasadniał będzie odmowę dopuszczenia do 
uczestnictwa w obozie.  

3. Każdy uczestnik obozu obowiązany jest na wyjeździe posiadać: minimum 2 maseczki 
wielokrotnego użytku, preparat do dezynfekcji (Ośrodek zapewnia środki do dezynfekcji na 
miejscu, ale zalecanym jest posiadanie własnego), rękawiczki jednorazowe. 

4. Uczestnicy obowiązani są stosować się do poleceń kadry i kierownika obozu, pracowników 
Ośrodka oraz instrukcji umieszczonych na terenie Ośrodka. 

5. Uczestnik obowiązany jest poddać się badaniu temperatury. 
6. Uczestnicy powinni we własnym zakresie stosować się do zasad zachowania dystansu 

społecznego, w szczególności zachowywać bezpieczną odległość między uczestnikami 
(preferowane 2 m lub jeśli nie można jej zachować największa możliwa). Zasada zachowania 
dystansu społecznego obowiązuje również w razie korzystania z części wspólnych (stołówka) 
i sanitariatów, a także podczas zajęć i czasu wolnego.  

7. Zabrania się spotykania w domku, osób spoza danego domku. Spotkania w przestrzeniach 
wspólnych i otwartym terenie również powinny się odbywać z zachowaniem zasad dystansu 
społecznego.  

8. Uczestnicy mają obowiązek we własnym zakresie pilnować zachowania higieny (częste mycie 
rąk z użyciem mydła, dezynfekcja rąk ), szczególnie przed i po korzystaniu z części wspólnych 
(sala wykładowa, stołówka, sanitariaty, etc.) 

9. Zaleca się przed skorzystaniem z sanitariatów, ich odkażenie we własnym zakresie środkami 
dezynfekcyjnymi zapewnionymi przez Ośrodek (sanitariaty będą dezynfekowane przez 
pracowników Ośrodka, ale niemożliwym jest ich mycie i odkażanie po każdym użyciu, stąd 
zaleca się dla własnego bezpieczeństwa zadbanie o dodatkową dezynfekcję). 

10. Zaleca się również samodzielne odkażanie sprzętu sportowego w zakresie miejsc, które mają 
styczność z dłońmi (sprzęt będzie dezynfekowany przez pracowników Ośrodka, ale dla 
własnego bezpieczeństwa zaleca się odkażenie miejsc narażonych na kontakt z dłońmi dla 
większego bezpieczeństwa).  

11. W przypadku dostrzeżenia u siebie lub innego uczestnika obozu objawów wskazujących na 
możliwość zakażenia COVID-19, uczestnik obowiązany jest natychmiast powiadomić 
kierownika obozu, a także poddać się jego zaleceniom. We własnym zakresie również uczestnik 
winien zadbać o to, aby nie zbliżać się do innych osób.  

12. Kierownik wypoczynku lub wskazana przez niego osoba w przypadku wystąpienia u uczestnika 
lub kadry niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, niezwłocznie odizoluje 



 

osobę w oddzielnym pomieszczeniu oraz skontaktuje się telefonicznie z lekarzem, ze stacją 
sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 
zadzwoni pod nr 999 lub 112 i poinformuje o możliwości zakażenia COVID-19. 

13. Kierownik – stosownie do rozwoju sytuacji oraz poleceń stacji sanitarno-epidemiologicznej lub 
innego właściwego organu, wyda wiążące polecenia dla uczestnika podejrzewanego 
o zachowanie COVID-19, kadry oraz innych uczestników. 

14. W razie podejrzenia zakażenia na obozie, osoby, które miały lub mogły mieć styczność z osobą 
podejrzewaną o zakażenie COVID-19 obowiązane są z własnej inicjatywy zgłosić ten fakt 
kierownikowi obozu i stosować się do jego poleceń w tym dotyczących nakazu pozostania 
w izolacji, lub zorganizowania transportu powrotnego w razie takiej konieczności.  

15. Zakazuje się wszelkiej styczności z osobami odizolowanymi podejrzanymi o zakażenie 
COVID-19, wszelkie przekazywanie rzeczy jest zabronione. Żywność dostarczać mogą 
wyłącznie osoby wyznaczone z personelu Ośrodka lub kadry obozu. 

16. W pozostałym zakresie zobowiązuje się do zapoznania uczestników i stosowania aktualnych 
przepisów powszechnie obowiązujących (dot. obowiązku zakrywania nosa i ust w miejscach, 
gdzie jest to konieczne).  

 
  


