
Regulamin - Warsztaty wakacyjne w Talenciku z elementami edukacji i rekreacji 

w związku z ryzykiem zakażenia SARS-COV-2 

 

I. Uczęszczanie dzieci na spotkania 

1. Na spotkania może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez żadnych objawów chorobowych, sugerujących 

chorobę zakaźną. 

2. Na spotkania nie mogą uczęszczać dzieci mieszkające w domu z osobą przebywającą na kwarantannie lub w 

izolacji w warunkach domowych. 

3. Jeśli wśród domowników uczestnika lub opiekuna zostanie stwierdzone zakażenie COVID19, rodzic lub 

opiekun ma obowiązek natychmiast poinformować o tym koordynatora spotkań. 

4. Wszyscy uczestnicy i wolontariusze na początku każdego dnia zajęć mają mierzoną  temperaturę 

termometrem bezdotykowym (pirometrem). Jeśli termometr pokaże temperaturę 38 stopni lub wyższą, to 

dziecko zostaje odesłane do domu bez możliwości uczestnictwa w zajęciach.   

II. Organizacja spotkań. 

1. Zajęcia przy dogodnej pogodzie będą odbywały się na terenie przyległego parku kościelnego. Na terenie 

parku / boiska - przestrzeni otwartej nie ma obowiązku noszenia maseczek zakrywających usta i nos przez 

dzieci i ich wychowawców. W pomieszczeniach Klubu w czasie zajęć jest obowiązek noszenia maseczek.   

2. Każdy z uczestników zajęć, wychowawca i wolontariusz  jest zobowiązany do indywidualnego zaopatrzenia 

się w odpowiednią maseczkę ochronną, w przypadku zaistnienia konieczności jej użycia.   

3. Posiłki nie są przygotowywane w klubie, lecz dostarczane w sposób bezpieczny przez pracownika firmy 

cateringowej, lub zakupione w sklepie.  

 

III. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci. 

1. Uczestnicy spotkań  powinni być przyprowadzani na zajęcia lub odbierani po zakończonych zajęciach 

wyłącznie przez osoby zdrowe. 

2. Rodzice lub opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci mają obowiązek zachowania dystansu wobec 

wolontariuszy, wychowawców i innych osób, w tym innych dzieci oraz pozostałych rodziców wynoszący 

minimum 1,5 m. dystansu.  

IV. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja przedmiotów i sprzętów. 

1. Wszystkie sprzęty, przestrzenie wspólne i powierzchnie najczęściej dotykane są regularnie dezynfekowane i 

czyszczone odpowiednimi do tego środkami higieny.  

V. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u uczestnika zajęć,  wolontariusza lub wychowawcy.  

     1.    W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów choroby u dziecka (podwyższona temperatura, kaszel,  

katar, duszności, wymioty)  zobowiązuje się rodzica lub opiekuna do niezwłocznego – odbioru dziecka z zajęć. 

    2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów choroby u wolontariusza / wychowawcy oddalą się oni z 

miejsca prowadzonych zajęć. 

     3. Jeśli wśród domowników uczestnika lub opiekuna zostanie stwierdzone zakażenie COVID19, rodzic lub 

opiekun ma obowiązek natychmiast poinformować o tym Koordynatora spotkań.  

VII. Decydując się na przyprowadzanie dziecka na zajęcia w Talenciku  należy: 

1. Mieć pełną świadomość, że nawet przy najwyższym reżimie sanitarnym, wolontariusze nie są w stanie 

zapewnić dzieciom i dorosłym przebywającym na zajęciach pełnej ochrony przed zachorowaniem na Covid-

19 i inne choroby zakaźne. 

2. Zapoznać się i zobowiązać do przestrzegania wymienionych powyżej zasad. Stosować się do wszelkich próśb 

i zaleceń przekazywanych przez wychowawców, wolontariuszy, rozumiejąc, iż wynikają one z dbałości o 

zachowanie jak najwyższych standardów higienicznych i bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników zajęć. 

 



  


