
Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu półkolonii  

w Szkole Podstawowej w Osięcinach  

w okresie ferii zimowych 17-21.01.22 oraz 24-28.01.22r. 

Warunki pobytu 

1. Półkolonie są zorganizowane w szkole lub placówkach spełniających warunki 

bezpieczeństwa (m.in. opinia straży pożarnej, dopuszczenie obiektu do użyteczności 

publicznej) i warunki sanitarne. 

2. Na cele półkolonii Są przeznaczone: sale świetlicowe, sale dydaktyczne  

i sale gimnastyczne, które zapewniają zachowanie dystansu społecznego. 

3. Minimalna przestrzeń w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę  

(uczestników i wychowawców)*. 

4. Jedna grupa uczestników półkolonii przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 

5. Skład grupy nie ulega zmianie. 

6. Do grupy przyporządkowani są każdorazowo różni wychowawcy. 

7. W godzinach trwania półkolonii w szkole nie odbywają się inne zajęcia. 

8. W grupie przebywa do 12 uczestników.  

9. Szkoła dysponuje miejscem, które umożliwia zapewnienie izolacji osobom z objawami 

chorobowymi sugerującymi infekcję dróg oddechowych (możliwość zachowania 2 m 

odległości od innych osób). 

10. Podczas korzystania z pomieszczeń sanitarnohigienicznych obowiązuje dystans 

społeczny.  

11. Organizator półkolonii przygotowuje i upowszechnia regulamin półkolonii, uwzględniając 

rodzaj zaplanowanych zajęć zatwierdzonego programu, zalecenia wskazane w 

przedmiotowych wytycznych oraz obowiązujące przepisy prawa.  

12. Wyjścia grupowe i wycieczki odbywają się do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, 

która umożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację wyjść w 

miejsca otwarte z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni 

publicznej. 

13. Organizator półkolonii zapewnia środki higieniczne w ilości wystarczającej  

dla personelu oraz uczestników półkolonii.  

14. Personel oraz uczestników półkolonii – jeżeli rodzicie tego nie zapewnili – należy 

zaopatrzyć w środki ochrony indywidualnej.  

15. Kadra półkolonii zna i stosuje wytyczne oraz obowiązujące przepisy prawa dotyczące 

zasad bezpieczeństwa w okresie epidemii COVID- 19.  

16. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy 

bezzwłocznie zdezynfekować ręce lub umyć je wodą z mydłem),ochrona podczas 

kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

17. Przy wejściach do budynku oraz do pomieszczeń wspólnie użytkowanych umieszczone są 

w widocznym miejscu oraz regularnie uzupełniane dozowniki z płynem do dezynfekcji 

rąk.  

18. Organizator posiada termometry bezdotykowego dezynfekowane po użyciu w danej 

grupie.  



Wyżywienie 

1. Spożywanie posiłków odbywa się w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu. 

2. Odległość między stolikami 1,5 m. 

3. W czasie posiłku poszczególne grupy nie kontaktują się ze sobą i nie siedzą przy tych 

samych stolikach. Po każdej grupie blaty stołów i poręcze krzeseł są dezynfekowane. 

4. Wielorazowe naczynia i sztućce każdorazowo są myte w zmywarce z dodatkiem 

detergentu, w temperaturze min. 60°C ( w miarę możliwości stosowane są jednorazowe 

naczynia i sztućce. 

5. W kuchni odległość pomiędzy stanowiskami pracy wynosi co najmniej 1,5 m. Gdyby 

odległość nie była zachowana zapewnione są środki ochrony indywidualnej. 

6. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji 

stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych  

oraz sztućców. 

7. Do pracy w kuchni i stołówce dopuszczone są tylko osoby zdrowe, które nie miały 

kontaktu z osobami zakażonymi oraz nie mają objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych.  

8. Pracownicy kuchni – nauczyciele opiekunowie mają obowiązek dezynfekcji rąk. 

9. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być 

przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane. 

Transport uczestników 

Dojazd na miejsce półkolonii oraz korzystanie w trakcie półkolonii z komunikacji odbywa się 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami dotyczącymi transportu.  

Założenia organizacyjne półkolonii 

1. Organizator zapewnia na terenie obiektu stałą dostępność mydła, płynu dezynfekcyjnego 

oraz ciepłej wody. W pomieszczeniach sanitarnych wywiesza informacje (plakaty) o 

sposobie prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk. Organizator zapewnienia sprzęt i środki 

niezbędne do zachowania czystości i stale monitoruje prace porządkowe na terenie 

półkolonii. 

2. Jeżeli organizator półkolonii zaobserwuje u uczestnika objawy mogące wskazywać  

na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę powyżej 38°C,  

kaszel, duszność, odizolowuje dziecko w wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m 

odległości od innych osób. Następnie organizator niezwłocznie powiadamia 

rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny 

środek transportu). 

3. Przebywanie w szkole osób z zewnątrz jest ograniczone do niezbędnego minimum. 

Wszelkie ewentualne kontakty odbywają się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, 

m.in. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk, dopuszczanie tylko osób zdrowych. 

 



Realizacja programu 

1. Program półkolonii jest realizowany w szkole lub w w miejscach zapewniających 

ograniczony kontakt z osobami trzecimi. 

2. Można korzystać z oferty placówek oświatowo-wychowawczych lub publicznych z 

bezwzględnym zachowaniem reżimu sanitarnego i dystansu społecznego. 

3. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy są regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub 

innych środków dezynfekujących. 

4. Z pomieszczenia do prowadzenia zajęć zostały usunięte przedmioty i sprzęty,  

których nie można skutecznie uprać, umyć lub dezynfekować. 

5. Sprzęty sportowe i programowe są dokładnie czyszczone oraz dezynfekowane. 

6. Sale do prowadzenia zajęć są wietrzone oraz regularnie sprzątane i dezynfekowane. 

Higiena 

1. Opiekunowie regularnie dezynfekują ręce oraz dopilnowują, aby robili to wszyscy 

uczestnicy, szczególnie po przyjściu do miejsca organizacji półkolonii, przed jedzeniem, 

po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.  

2. Codzienne prace porządkowe polegają na  dodatkowej dezynfekcji powierzchni 

dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników. 

3. Na  bieżąco dba się  o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich dezynfekcję 

lub czyszczenie z użyciem detergentu. 

Kadra półkolonii 

1. Wszystkie osoby zapewniające realizację programu półkolonii, w tym kierownik  

i wychowawcy półkolonii, instruktorzy, personel szkoły, nie mogą mieć objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Osoby te nie mogą realizować 

zajęć, jeśli ich domownicy przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. Organizator przygotował i zapoznał kadrę półkolonii z procedurą postępowania na 

wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 zgodnie 

z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.  

3. Organizator umieścił w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów na infolinię do służb 

medycznych.  

4. Organizator zabezpiecza możliwość szybkiego uzupełniania kadry z kwalifikacjami  

w przypadku absencji z powodu choroby lub izolacji. 

 


