PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM
I. PODEJRZENIE ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM U UCZESTNIKA, KIEROWNIKA LUB WYCHOWAWCY
WYPOCZYNKU PODCZAS WYPOCZYNKU
1. Kierownik wypoczynku lub wskazana przez niego osoba w przypadku wystąpienia u uczestnika
wypoczynku, kadry wypoczynku lub innego pracownika, w tym pracownika obiektu, w którym
organizowany jest wypoczynek, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem,
niezwłocznie odizoluje osobę w oddzielnym pomieszczeniu oraz skontaktuje się telefonicznie z
lekarzem oraz z rodzicem uczestnika obozu. Następnie, zgodnie z otrzymanymi zaleceniami
lekarskimi (danego kraju), skontaktuje się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną (Polska), w
przypadku pogorszenia objawów - z oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia
- zadzwoni pod nr 999 lub 112 (Polska) i poinformuje o możliwości zakażenia koronawirusem.
2. Procedurze podlega w szczególności osoba, u której wystąpił co najmniej jeden z następujących
objawów: gorączka, kaszel, duszność.
3. W miejscu wypoczynku kierownik wypoczynku ustali miejsce, w którym ma przebywać osoba, u
której wystąpiły niepokojące objawy sugerujące zakażenie koronawirusem.
4. Zostanie przeprowadzone dodatkowe sprzątanie, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz
zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).
5. Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
(Polska) w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.
6. Kadra wypoczynku, sprawująca opiekę nad uczestnikami wypoczynku, zostanie poinstruowana
przez organizatora o procedurze postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia
koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 podczas wypoczynku, w tym o konieczności
powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej (Polska).
7. Kadra wypoczynku, sprawująca opiekę nad uczestnikami wypoczynku, jest zobowiązana
niezwłocznie powiadomić kierownika wypoczynku oraz rodzica/opiekuna prawnego dziecka o
każdym niepokojącym symptomie zaobserwowanym u uczestnika wypoczynku.
8. Kadra wypoczynku ustali miejsca, w których przebywała osoba, u której zostały stwierdzone
objawy sugerujące zakażenie koronawirusem, a także osoby, z którymi miała bliski kontakt w
trakcie pobytu.
9. W przypadku stwierdzenia zakażenia wśród uczestników obozu, osoby wspólnie zakwaterowane
i mające bliski kontakt z osobą chorą, natomiast niewykazujące objawów zakażenia, podlegają
kwalifikacji w zakresie kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego przez stację sanitarnoepidemiologiczną (Polska). Zależnie od ustalonej kwalifikacji, osoby wspólnie zakwaterowane z
osobą, u której stwierdzono zakażenie, będą mogły opuścić teren obozu, jeżeli decyzję o ich
powrocie podejmie rodzic/opiekun prawny albo będą musiały opuścić teren obozu, celem
zachowania bezpieczeństwa pozostałych uczestników obozu.
10. Należy na bieżąco śledzić informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia,
dostępne na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także
obowiązujące przepisy prawa (Polska).

II. PODEJRZENIA U OSOBY Z ZEWNĄTRZ ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM
1. Ustalenie listy osób obecnych w tym samym czasie co osoba z zewnątrz i zalecenie stosowania się
do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/
oraz https://gis.gov.pl/odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym (Polska).
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.

