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Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub 

zachorowania na COVID -19. 

1. Po zauważeniu niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszek, katar, 

duszności, wymioty, biegunka, wysypka na ciele) uczestnik powiadamia wychowawcę , a 

wychowawca kierownika obozu. 

2. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym ma przebywać osoba, u której wystąpiły niepokojące 

objawy sugerujące zakażenia koronawirusem , oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania. W 

przypadku wystąpienia objawów charakterystycznych dla  COVID -19 osoba z takimi objawami 

jest odizolowana od innych osób, a do obsługi chorego wyznaczana jest osoba z kadry.  

3. Kierownik obozu kontaktuję się telefonicznie z lekarzem, pielęgniarką, ratownikiem w celu 

konsultacji stanu zdrowia osoby, u której zauważono objawy choroby. 

4. W przypadku podejrzenia zachorowania na COVID – 19 kierownik obozu zwraca się do 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz oddziału zakaźnego w celu konsultacji. 

5. Kierownik obozu stosuje się do zaleceń powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej w 

zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.. 

6. Po konsulatcji kierownik obozu podejmuje decyzję o możliwości pozostania uczestnika na obozie 

lub konieczności niezwłocznego odbioru przez rodziców lub prawnych opiekunów. 

7. Kierownik obozu informuje rodzica o pojawieniu się objawów choroby u uczestnika praz o 

podjętych w tej sprawie krokach. Kontakt odbywa się telefonicznie , na podanie w karcie 

kwalifikacyjnej numery kontaktowe. 

8. Rodzic – po otrzymaniu informacji o pojawieniu się objawów choroby i konieczności odbioru 

dziecka z obozu zobowiązuje się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z obozu. 

Dotyczy to przypadku, gdy nie będzie konieczności wcześniejszej hospitalizacji dziecka. 

9. W razie pogarszania się stanu zdrowia chorego kierownik obozu dzwoni pod numer 999 lub 112 i 

informuje o możliwości zakażenia koronawirusem. 

10. W przypadku wystąpienia COVID – 19: 

– przeprowadza się  dezynfekcję wszystkich pomieszczeń i sprzętu oraz każdorazowo przeprowadza 

się dezynfekcję pomiędzy korzystaniem z pomieszczeń i sprzętu przez poszczególne grupy 

– stosuje się środki ochrony osobistej 
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– zwiększa się w miarę możliwości liczbę miejsc do mycia rąk i dozowników z płynem 

dezynfekującym 

– ogranicza się do minimum kontakty pomiędzy kadrą  i uczestnikami innych grup. 
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