REGULAMIN
letnich półkolonii w Klubie Olsza
§ 1 Zasady ogólne
W związku z trwającą epidemią COVID-19 Klub Olsza udostępnia swoje przestrzenie w szczególnym
reżimie sanitarnym i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa uczestników oraz pracowników.
Aby przeprowadzić półkolonie dla dzieci z klas I – IV szkoły podstawowej Klub wprowadza następujące
zasady i rozwiązania:
1. Kompleksowe, profilaktyczne działanie przeciwepidemiczne dostosowane do aktualnej sytuacji
epidemiologicznej oraz regulacji i wytycznych rządowych.
2. Minimalizowanie ryzyka rozprzestrzenia się koronawirusa w związku z organizacją półkolonii.
3. Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników Klubu Olsza oraz odbiorców.
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§ 2 Ogólne zasady organizacji zajęć
Półkolonie w Klubie Olsza będą odbywać się w dniach 20 – 24 lipca, 18 – 21 sierpnia oraz 24 – 28 sierpnia
2020 roku w godz. 9:00 – 17:00.
W półkoloniach może wziąć udział maksymalnie sześcioro dzieci.
W trakcie trwania półkolonii Klub Olsza jest przeznaczony tylko na potrzeby organizacji półkolonii.
Pracownik Klubu Olsza po wejściu uczestnika do Klubu dokonuje u niego pomiaru temperatury
termometrem bezdotykowym. W przypadku stwierdzenia u uczestnika temperatury powyżej 37,5
stopnia Celsjusza uczestnik nie zostaje przyjęty na zajęcia.
Rekomendowane jest zakrywanie nosa i ust przez uczestników na terenie Klubu. Uczestnicy powinni być
wyposażeni przez opiekunów w maseczki.
Klub jest wyposażony w środki do dezynfekcji rąk oraz środki do dezynfekcji powierzchni.
Rodzic/opiekun zapisujący uczestnika na półkolonie zobowiąże się, że przyprowadza na zajęcia jedynie
dziecko zdrowe, bez objawów wskazujących na stan chorobowy.
Uczestnicy półkolonii zostaną zapoznani z instrukcją bezpieczeństwa i higieną zajęć mającą na celu
zapobieganie zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 w Klubie Olsza.
Jeśli w trakcie trwania półkolonii wystąpią objawy wskazujące na możliwość zakażenia, wdrożone
zostaną zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Uczestnik zostanie odizolowany,
poinformowani zostaną rodzice/opiekunowie i właściwa miejscowo powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna.
Placówka wydzieli i oznaczy pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku
stwierdzenia objawów chorobowych, jeśli zajdzie taka potrzeba (m.in. wyposażone w środki ochrony
indywidualnej i płyn dezynfekujący).
W Klubie Olsza zostaną wywieszone następujące informacje:
- przy wejściu:
• informacja zawierająca kontakt do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
• infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia dotycząca postępowania w sytuacji podejrzenia
zakażenia koronawirusem: 800 190 590,
- na każdej z sal:
• informacja o maksymalnej liczbie uczestników mogących jednocześnie przebywać
w pomieszczeniu,
- w węzłach sanitarnych:
• instrukcje sanitarno-higieniczne dotyczące: mycia i dezynfekcji rąk, zdejmowania i zakładania
rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki.
Na każdego uczestnika musi przypadać 2 m2 wolnej przestrzeni, maksymalna liczebność grupy wynosi
6 uczestników, a podczas zajęć w sali nie będzie przebywać więcej osób niż 6 uczestników
i 2 prowadzących.
Wyznacza się oddzielną salę na spożywanie posiłków. Przekąski przyniesione przez uczestników
lub dostarczone przez firmę cateringową w opakowaniach jednorazowych będą spożywane w jednym
czasie.
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14. W Klubie ograniczona zostanie liczba osób przebywających w jednym czasie w toalecie – może
przebywać w niej jedna osoba. Z toalet należy korzystać pojedynczo.
15. Dodatkowe informacje dotyczące półkolonii można uzyskać w Klubie Olsza pod nr tel. 518 267 587,
od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 lub pocztą elektroniczną:
klub.olsza@krakowskieforum.pl.
16. Opłata za zajęcia będzie dokonywana wyłącznie w formie bezgotówkowej (przelew) po wcześniejszym
uzgodnieniu z pracownikiem Klubu. Dziecko może przynieść ze sobą prowiant na cały dzień. Rodzic
będzie miał możliwość wykupić obiad, po wcześniejszym ustaleniu tego z pracownikami Klubu
i uiszczeniu opłaty.
§ 3 Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie, dezynfekcja
1. Klub Olsza zapewnia sprzęt i środki do dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek,
włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów
w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
2. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk znajdują się: przy wejściu głównym oraz w każdej z toalet.
3. W węzłach sanitarnych wywieszone są instrukcje z zasadami prawidłowego mycia i dezynfekowania rąk.
4. Pracownicy odpowiedzialni za utrzymanie czystości zobowiązani są do szczególnego utrzymania
w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek,
włączników i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach oraz bieżącej dezynfekcji węzłów sanitarnych.
5. Zapewnia się, w miarę możliwości, wietrzenie nieklimatyzowanych pomieszczeń.
6. Klub Olsza zapewnia narzędzia do zajęć, które będą przypisane na dany dzień do jednego uczestnika.
7. Po każdym dniu półkolonii przestrzeń, materiały i powierzchnie będą dezynfekowane.
8. Z sal zostaną usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować (z wyłączeniem
obiektów niemożliwych lub trudnych do usunięcia, które zostaną wyraźnie oznakowane taśmą jako
powierzchnie objęte zakazem dotykania).
9. W Klubie Olsza ograniczone zostanie dowolne korzystanie z szatni – każde dziecko będzie miało
przypisaną przestrzeń do zostawienia odzieży wierzchniej.
§ 4 Ogólne zasady udziału w półkoloniach
1. W zajęciach biorą udział uczestnicy, których rodzice/opiekunowie złożyli kartę kwalifikacyjną wg wzoru
określonego w obowiązujących przepisach (zał. nr 1), oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
(zał. nr 2) oraz deklarację uczestnictwa osoby niepełnoletniej (zał. nr 3) i zapoznali się z obowiązującym
Regulaminem. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
2. W zajęciach może uczestniczyć wyłącznie zdrowy uczestnik, bez objawów chorobowych sugerujących
chorobę zakaźną. Klub Olsza zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia do obiektu osób, w stosunku
do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że swoim stanem zdrowia mogą stworzyć zagrożenie
dla innych.
3. Jeżeli w domu uczestnika przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych
uczestnik ten nie może korzystać z oferty Klubu Olsza.
4. Podczas trwania półkolonii w Klubie Olsza nie mogą przebywać osoby niezapisane na zajęcia.
5. Niepełnoletnich uczestników mogą przyprowadzać i odbierać tylko osoby zdrowe.
§ 5 Obowiązki uczestników półkolonii
1. Uczestnicy półkolonii są zobowiązani:
• zapoznać się z obecnie obowiązującym Regulaminem letnich półkolonii w Klubie Olsza
i stosować się do niego,
• przychodzić na zajęcia najwcześniej na 10 minut przed ich rozpoczęciem, aby uniknąć zbędnego
przebywania w Klubie,
• zdezynfekować ręce zaraz po wejściu do Klubu oraz regularnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie
z instrukcją, w razie korzystania z rękawiczek jednorazowych należy je zdezynfekować,
• zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kaszlu i kichania,
• starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, nie podawać ręki
na powitanie,
• unikać kontaktu ze wspólnymi powierzchniami dotykowymi oraz unikać gromadzenia się
w grupach,
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zachowywać dystans wynoszący min. 1,5 metra od innych,
korzystać w szatni z przestrzeni przypisanej do danego uczestnika,
przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących przebywania w miejscach
publicznych.
2. Uczestnicy powinni bezwzględnie stosować się do zaleceń pracowników Klubu Olsza.
3. W przypadku zaobserwowania u siebie objawów sugerujących zakażenie koronawirusem uczestnicy
powinni:
• pozostać w domu i nie uczestniczyć w zajęciach,
• skontaktować się telefonicznie ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym,
a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą
być zakażeni koronawirusem,
• poinformować niezwłocznie pracowników Klubu Olsza o wystąpieniu objawów.
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§ 6 Obowiązki rodziców/opiekunów niepełnoletnich uczestników półkolonii
Rodzice/opiekunowie w miarę możliwości powinni unikać wchodzenia do przestrzeni wspólnej placówki.
Jeśli istnieje taka konieczność to obowiązuje zasada: 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m
od kolejnego rodzica z dzieckiem.
Rodzice/opiekunowie niepełnoletnich uczestników półkolonii są zobowiązani:
• zapoznać się z obecnie obowiązującym Regulaminem letnich półkolonii w Klubie Olsza
i stosować się do niego,
• nosić maseczki ochronne zakrywające usta i nos,
• zdezynfekować ręce zaraz po wejściu do Klubu oraz regularnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie
z instrukcją, w razie korzystania z rękawiczek jednorazowych należy je zdezynfekować,
• zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kaszlu i kichania,
• starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, nie podawać ręki
na powitanie,
• unikać kontaktu ze wspólnymi powierzchniami dotykowymi oraz unikać gromadzenia się
w grupach,
• zachowywać dystans wynoszący min. 1,5 metra od innych,
• przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących przebywania w miejscach
publicznych.
W celu zapewnienia szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami uczestnika półkolonii,
rodzice/opiekunowie zobowiązują się do odbierania telefonów kontaktowych. Pracownicy Klubu będą
się kontaktowali telefonicznie w razie konieczności natychmiastowego odbioru niepełnoletniego
uczestnika, z powodu zaobserwowania objawów choroby.
Zadaniem rodzica/opiekuna jest dopilnowanie, aby dziecko nie zabierało ze sobą na zajęcia żadnych
zbędnych przedmiotów. Za przedmioty zbędne rozumie się takie, które nie są konieczne do udziału
w zajęciach.
Rodzice/opiekunowie powinni przestrzegać godzin przyprowadzania i odbierania uczestnika zajęć w celu
zapewnienia bezpieczeństwa i zminimalizowania możliwości kontaktów z innymi rodzicami.
Rodzice/opiekunowie są zobowiązani poinformować niezwłocznie pracowników Klubu o przypadkach
występowania u nich lub u dzieci będących pod ich opieką, objawów sugerujących zakażenie
koronawirusem.
§ 7 Instrukcja dla pracowników
Warunki bezpieczeństwa sanitarnego dla pracowników

1. Pracownicy przychodzący do Klubu Olsza oświadczają, że przed wyjściem do pracy mierzyli w domu
temperaturę ciała.
2. Pracownik z podwyższoną temperaturą nie przychodzi do pracy i niezwłocznie kontaktuje się z lekarzem
pierwszego kontaktu lub Sanepidem. Powiadamia o wyniku ustaleń kierownictwo Krakowskiego Forum
Kultury. Jeśli nie otrzyma zwolnienia lekarskiego i nie zostanie skierowany na kwarantannę pracuje
w tym dniu zdalnie z domu, realizując zadania zlecone przez przełożonych. W kolejnym dniu po przyjściu
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do pracy składa pisemne oświadczenie, że nie został zakwalifikowany do zwolnienia lekarskiego lub
kwarantanny.
Pracownicy pracują w pokojach, w odległości minimum 1,5 m od siebie, z zaleceniem uchylonego okna
i częstego wietrzenia pomieszczeń. Pracownicy podczas wykonywania pracy, także w czasie
organizowanych wydarzeń czy zajęć, mają obowiązek stosowania się do zasad bezpieczeństwa,
zachowania dystansu społecznego i zasad reżimu sanitarnego.
Każdy pracownik został wyposażony w dozownik z płynem do dezynfekcji i ma dostęp do rękawiczek
jednorazowych.
W toaletach wywieszone są instrukcje mycia i dezynfekcji rąk, zakładania i zdejmowania maseczek oraz
jednorazowych rękawiczek. Wszystkie sanitariaty wyposażone są w środki do mycia i dezynfekcji rąk.
Osoby sprzątające mają obowiązek częstego dezynfekowania klamek, poręczy, sanitariatów w miejscach
ogólnodostępnych.
Pracownicy mają obowiązek przed rozpoczęciem pracy i po jej zakończeniu zdezynfekować blat swojego
biurka, klawiaturę komputera, telefon i klamkę drzwi od wewnątrz.
Wszyscy pracownicy zostali pouczeni o konieczności przestrzegania higieny kaszlu i oddychania,
pamiętaniu o niedotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
§ 8 Procedura postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia
Uczestnik niepełnoletni
W przypadku wystąpienia u uczestnika niepełnoletniego przebywającego w Klubie Olsza niepokojących
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem:
• kierownik wypoczynku niezwłocznie zleca umieszczenie uczestnika w izolatorium (wyposażone
w rękawiczki jednorazowe, maseczki jednorazowe i płyn dezynfekujący),
• kierownik wypoczynku sprawuje opiekę/dozór nad niepełnoletnim uczestnikiem zajęć,
do momentu odebrania uczestnika przez rodziców/opiekunów,
• wychowawca wypoczynku sprawuje opiekę nad pozostałymi niepełnoletnimi uczestnikami
przebywającymi w tym dniu w danej grupie,
• kierownik wypoczynku informuje rodziców/opiekunów o stwierdzeniu objawów i umieszczeniu
niepełnoletniego uczestnika zajęć w izolatorium i nakazuje im niezwłoczne przybycie
do Klubu,
• kierownik wypoczynku niezwłocznie kontaktuje się z właściwą miejscowo Stacją SanitarnoEpidemiologiczną w celu uzyskania instrukcji postępowania,
• kierownik wypoczynku ściśle stosuje się do wydanych przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
instrukcji i zaleceń,
• w przypadku gwałtownego pogorszenia się stanu uczestnika kierownik wypoczynku wzywa
karetkę pogotowia,
• kierownik wypoczynku zleca gruntowne sprzątanie obszaru, w którym przebywał uczestnik oraz
zleca zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.),
• kierownik wypoczynku opracowuje listę osób przebywających w Klubie w tym samym czasie,
w którym przebywał uczestnik podejrzany o zakażenie i zaleca osobom, które miały kontakt
z potencjalnie zakażonym do stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego
i zaleceń uzyskanych ze Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
§ 9 Postanowienia końcowe
1. Organizatorem półkolonii jest Krakowskie Forum Kultury – Klub Olsza.
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje w Klubie Olsza w trakcie trwania półkolonii, tj. od 20 lipca 2020 roku
do 28 sierpnia 2020 roku.
3. Udział w półkoloniach oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Wszyscy, których niniejszy Regulamin dotyczy, zobowiązani są do jego bezwzględnego przestrzegania
i stosowania się do jego zapisów.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieprzyjęcia lub wyproszenia osób łamiących zasady
niniejszego Regulaminu.
6. Regulamin może ulec aktualizacji.
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