
Procedury postępowania na obozach Krisport: Wędrówkach 

Żeglarskich oraz Obozie Szkoleniowym na Stopień Żeglarza 

Jachtowego (na podstawie wytycznych MEN, GIS oraz MZ 

dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży 

z dnia 29.05.2020.) 
 

UCZESTNICTWO W WYPOCZYNKU 

Uczestnicy wypoczynku muszą spełniać następujące warunki: 

-  są zdrowi w dniu wyjazdu, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu  

o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących  

chorobę zakaźną. 

- nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą  

podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku, co stwierdza się na  

podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów lub pełnoletniego  

uczestnika wypoczynku.  

 

PRZEJAZD AUTOKAREM 

- autokarem może jechać taka liczba osób jak jest ilość miejsc siedzących, 

- przed wejściem do autokaru prowadzona będzie dezynfekcja rąk, 

- każdy pasażer autokaru będzie zobowiązany do posiadania maseczki zakrywającej usta i nos, 

- w autokarze nie będziemy jechać w maseczkach, jednak na każdym postoju, gdzie  

będziemy korzystać z toalety,  lub części handlowej, każdy z pasażerów autokaru,  

wchodząc do pomieszczenia zamkniętego będzie musiał założyć maseczkę na twarz, 

- po powrocie z toalety, przed wejściem do autokaru trzeba będzie zdezynfekować ręce.: 

 

POBYT NA OBOZIE 

- podczas wyjść w miejsca gdzie można spotkać osoby nie przebywające na obozie  

(toalety, mycie naczyń itp.), każdy uczestnik obozu będzie musiał posiadać przy sobie 

 maseczkę ochronną i w razie braku możliwości utrzymania odpowiedniego dystansu  



społecznego, będzie zobowiązany ją założyć. 

- podczas trwania obozu opiekunowie będą dbać o to, aby grupy z różnych obozów nie 

kontaktowały się ze sobą  

- na każdym jachcie będzie wystawiony dozownik z płynem dezynfekcyjnym i każda osoba 

wracająca na jacht będzie miała obowiązek dezynfekcji rąk, 

 

ZAJĘCIA 

- na zajęciach dzieci nie muszą nosić maseczek i rękawiczek. 

- według rekomendacji GIS i MEN grupa zajęciowa przypadająca na jednego instruktora nie 

może przekraczać 14 osób w przypadku dzieci powyżej 10 r. ż. i 12 osób w przypadku dzieci 

w wieku 10 lat i mniej. Specyfika naszych obozów już wcześniej wymagała mniejszych grup 

niż maksymalne dopuszczalne, więc w tym przypadku nie ma żadnych zmian. 

- przed każdymi zajęciami sprzęt wykorzystywany na zajęciach będzie dezynfekowany 

(rumple na jachtach, siedziska w kokpicie, słupki i poręcze podtrzymujące sztorm relingi i 

inne urządzenia, które będą używane w czasie zajęć) 

- zajęcia na plaży będą prowadzone w taki sposób, aby każda z grup tam przebywających 

miała swój wydzielony sektor i nie kontaktowała się z grupami z innych obozów. 

- z powodu sporego zagęszczenia osób przebywających w Aqua Parku Gołębiewski w  

Mikołajkach, nie skorzystamy z tej atrakcji. Na zabawy w wodzie będziemy się udawać  

do mini parku wodnego w Wilkasach. 

 

POSIŁKI 

- posiłki sporządzamy z półproduktów, które kupujemy co kilka dni, więc uczestnicy wyjazdu 

nie stykają się z tego powodu z osobami z zewnątrz, 

- posiłki przygotowujemy i spożywamy w gronie załogi jednego jachtu, więc nie musimy 

stosować dodatkowych środków higienicznych, niż te które stosujemy w czasie zajęć, 

 



 

WYSTĄPIENIE GORĄCZKI LUB INNYCH OBJAWÓW CHOROBOWYCH U DZIECKA 

LUB INSTRUKTORA 

- w razie wystąpienia gorączki u uczestnika obozu lub instruktorów, niezwłocznie 

telefonicznie skontaktujemy się z lekarzem, który określi dalszy tok postępowania. 

- jeżeli lekarz zaleci izolację, rodzic lub prawny opiekun w ciągu 12 godzin (lub w najkrótszym 

możliwym czasie) zobowiązany jest do zabrania dziecka z obozu.  

- do momentu zabrania dziecka, pozostawać ono będzie w izolacji od pozostałych 

uczestników obozu, równocześnie z Wędrówkami Żeglarskimi i obozem Szkoleniowym na 

stopień Żeglarza Jachtowego odbywa się obóz w Rynie, gdzie będziemy mogli przewieźć 

osobę, wobec której trzeba będzie zastosować izolację. 

- jeśli lekarz zaleci, skontaktujemy się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną i ustalimy dalszy 

tok postępowania. 

 

Z poważaniem: 

Krzysztof Knapik 

 


