
 
 
 

Regulamin BHP dla uczestników wypoczynku oraz kadry 
wychowawczej 

1. Zabronione jest, aby opiekunowie dzieci wchodzili do sal zajęciowych.  
2. Codziennie przy przyprowadzaniu dziecka, kierownik dokonuje pomiaru temperatury 

uczestnika za pomocą termometru bezdotykowego, a wynik jest zapisywany w tabeli  
ewidencyjnej.  

3. Codzienny pomiar temperatury dotyczy również całej kadry na miejscu.  
4. Kadra używa obowiązkowo środków ochrony osobistej, tj. maseczki lub przyłbicy oraz  

rękawiczek.  
5. Należy zachować dystans społeczny min. 1,5 metra.  
6. Należy wymagać od kadry oraz uczestników wypoczynku, regularnego i dokładnego 

mycia rąk wodą z mydłem oraz dezynfekowania ich środkiem do dezynfekcji.  
7. Należy umieścić w widocznym miejscu dozowniki z płynem odkażającym przy 

wejściach do budynku oraz do pomieszczeń wspólnie użytkowanych.  
8. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników.  
9. Grupy dziecięce mogą liczyć maksymalnie 15 dzieci.  
10. Grupy zajęciowe nigdy nie powinny się ze sobą mieszać – przebywać w tej samej sali  

zajęciowej, wspólnie grać w piłkę czy iść do toalety.  
11. Dystans społeczny 1,5 metra musi obowiązywać także przy korzystaniu z pionu 

sanitarnego.  
12. Sprzęt używany przez uczestników należy regularnie dezynfekować za pomocą 

dostępnych środków dezynfekujących, szczególnie:  
1. Laptopy – pokrywa zewnętrzna, wewnętrzna oraz klawiatura – należy zwrócić 

uwagę, aby nie zalać laptopa!  
2. piłki, rakietki, pozostały osprzęt animacyjny  

13. Sprzęt powinien być dezynfekowany po każdych zajęciach.  
14. Jeżeli do sali zajęciowej będzie wchodziła następna grupa zajęciowa, poza 

dezynfekcją sprzętu należy przewietrzyć pomieszczenie oraz dokonać dezynfekcji 
ławek, poręczy oraz klamek.  

15. Kierownik wypoczynku zobowiązany jest do stałego nadzorowania oraz uczestnictwa 
w pracach dezynfekcyjnych oraz powinien prowadzić ewidencję dokonywanych 
czynności.  

16. W celu zachowania bezpieczeństwa przed zarażeniem - należy unikać dotykania 
dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.  

17.Jeżeli to możliwe, unikać komunikacji miejskiej w celu przemieszczenia się w czasie  
wypoczynku.  
18. Zaleca się dbanie o odporność, kondycję fizyczną oraz racjonalne odżywianie.  



19. W przypadku podejrzenia wystąpienia objawów u uczestnika wypoczynku choroby 
zakaźnej - należy odizolować go od reszty grupy w osobnym pomieszczeniu oraz 
natychmiast powiadomić opiekuna.  

20. W razie zagrożenia życia uczestnika, należy niezwłocznie zadzwonić pod telefon 
alarmowy 112 lub skontaktować się z wyznaczoną przychodnia lub ratownikiem 
medycznym.  

 


