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Wytyczne dotyczące organizowania kolonii 
w Domu Wczasów Dziecięcych „Góral”

 w Rajczy
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora DWD ”Góral” w Rajczy 3/2021

Sekcja 1. 

Organizacja pobytu

1.1.  Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych „Góral” zobowiązuje wszystkie osoby będące uczestnikami
kolonii do zapoznania się z ustalonymi zasadami bezpieczeństwa podczas pobytu na koloniach w Domu
Wczasów Dziecięcych „Góral” w Rajczy. 

1.2.  Dyrektor  Domu  Wczasów  Dziecięcych  „Góral”  w  widocznym  miejscu  umieszcza   „Wytyczne
dotyczące pobytu na koloniach w Domu Wczasów Dziecięcych „Góral” w Rajczy. 

1.3.  Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych „Góral”  przygotowuje i umieszcza w widocznym miejscu
numery telefonów alarmowych, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych. 

1.4.  W  Domu  Wczasów  Dziecięcych  „Góral”  w  Rajczy  należy  przestrzegać  podstawowych  zasad
bezpieczeństwa, które istotnie wpływają na ograniczenie ryzyka zakażenia: często myć ręce, stosować
zasady ochrony podczas kichania i kaszlu, unikać dotykania oczu, nosa i ust. 

1.5.  Wyznaczona  przez  Dyrektora  Domu  Wczasów  Dziecięcych  „Góral”  w  Rajczy  osoba  dokonuje
wietrzenia  pokoi  sypialnych  co  najmniej  cztery  razy  w  ciągu  dnia  oraz  w  czasie  nieobecności
uczestników kolonii.  Jeśli pozwalają na to warunki atmosferyczne,  wskazane jest otwarcie okien cały
czas. Stołówka wietrzona jest  po każdym posiłku, jeśli  pozwolą na to warunki atmosferyczne posiłki
spożywa się przy otwartych oknach.

1.6.  Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych „Góral” w Rajczy oraz kierownicy i wychowawcy kolonii
ustalają między sobą i zapewniają taką organizację pobytu grup kolonijnych, aby ograniczyć kontakt grup
między sobą w jednym ośrodku (np. ustalają przerwy w różnych godzinach, plan dnia i zajęcia w grupach
w różnych godzinach). 

1.7. Na terenie całego ośrodka  wszystkie osoby, które w nim przebywają, są zobowiązane do zachowania
dystansu pomiędzy uczestnikami podczas pobytu zawsze, kiedy jest to możliwe. 

1.8.  W  Domu  Wczasów  Dziecięcych  może  przebywać  wyłącznie  osoba  zdrowa,  bez  objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, co zostaje poświadczona oświadczeniem o stanie zdrowia
podpisanym poprzez rodzica lub opiekuna prawnego.

 1.9.
Organizator  kolonii  zobowiązany  jest  do  opracowania  szczegółowego  regulaminu  uczestnictwa
w wypoczynku i przeszkolenia zatrudnionej kadry.



Sekcja 2. 
  
Pobyt w Domu Wczasów Dziecięcych „Góral” w Rajczy

2.1. Pokoje sypialne przygotowane są zgodnie z obowiązująca procedurą 3,5m2 na jedno dziecko.
2.2. Dyrektor DWD „Góral” zapewnia opiekę pielęgniarki oraz możliwość dostępu do pomocy lekarskiej
w  Ośrodku  Zdrowia  w  Rajczy  oraz  w  Ośrodku  Zdrowia  w  Milówce  zapewniającym  opiekę  nocną
i świąteczną.
2.3. Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych „Góral” organizując pobyt na koloniach, zapewnia w miarę
możliwości, przebywanie jak najmniejszej liczby osób w jednej sali/pomieszczeniu. 

2.4.  Podczas  pobytu  na  koloniach  uczestnicy  korzystają  z  własnych  maseczek  ochronnych  oraz
rękawiczek  jednorazowych.  W  razie  braku  jednorazowych  środków  higienicznych  DWD  „Góral”
zapewnia uczestnikom kolonii jednorazowe maseczki, rękawiczki.
 
2.5.  Posiłki  spożywane są w jadalni z podziałem na grupy w odstępach czasowych. Dyrektor  DWD
„Góral” zapewnia dezynfekcje jadalni po każdej grupie spożywającej posiłek.

Sekcja 3. 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

3.1. Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych „Góral” w Rajczy zapewnia wszystkim uczestnikom kolonii
płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%). 

3.2. W  budynku DWD „Góral” w Rajczy nie mogą przebywać osoby niebędące pracownikami placówki.

3.3.  Płyny  do  dezynfekcji  rąk   umieszczone  są  bezpośrednio  przed  pokojami  sypialnymi  oraz
w łazienkach, z których korzystają uczestnicy kolonii. 

3.4.  Wszyscy  uczestnicy  kolonii  znajdujące  się  w  ośrodku  powinny  posiadać  indywidualne  środki
ochrony osobistej, umożliwiające zakrycie ust i nosa (maseczki, przyłbice, materiał). 

3.5.  Każdego  dnia  osoba  wskazana  przez  Dyrektora  Domu  Wczasów  Dziecięcych  „Góral”
systematycznie  czyści  pomieszczenia.  Szczególną  uwagę  należy  zwrócić  na  czyszczenie  takich
elementów  jak:  powierzchnie  blatów,  uchwyty,  klamki,  poręcze,  powierzchnie  płaskie,  klawiatury
komputerów, myszki, laptopy, włączniki światła (szczególnie przy toaletach), gry, stoliki pinpongowe,
stół bilardowy, piłki i inne przedmioty używane przez dzieci.

3.6. W przypadku zastosowania środków do dezynfekcji pomieszczeń należy ściśle przestrzegać zaleceń
producenta  znajdujących  się  na  opakowaniu  środka.  W  szczególności  należy  przestrzegać  czasu
niezbędnego  do  wywietrzenia  zdezynfekowanych  pomieszczeń  tak,  aby  osoby  pracujące
w pomieszczeniu nie zostały narażone na wdychanie oparów zastosowanych środków. 



Sekcja 4. 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia 

4.1.  Dyrektor  Domu Wczasów Dziecięcych  „Góral”  przygotowuje  pomieszczenie  izolatkę,  w którym
będzie można odizolować osobę w przypadku wystąpienia u niej objawów chorobowych. 

4.2.  Jeżeli  uczestnik  kolonii  w Domu  Wczasów Dziecięcych  „Góral”  przejawia  niepokojące  objawy
chorobowe, zostaje odizolowany w wyznaczonym do tego celu miejscu/pomieszczeniu
Procedury postepowania w przypadku choroby. 
W przypadku  pogarszania  się  stanu zdrowia  należy powiadomić  rodziców lub  prawnych  opiekunów,
którzy zobowiązani są do odebrania dziecka z wypoczynku do 12 godzin.

4.3. Kierownik  kolonii  określa  zasady  szybkiego  kontaktu  i  sposobu  komunikacji   z  rodzicami  np.
w przypadku sytuacji podejrzenia zakażenia lub wystąpienia jakichkolwiek komplikacji podczas pobytu. 

4.4. Obszar, w którym poruszał się uczestnik kolonii wykazujący niepokojące objawy chorobowe, należy
poddać gruntownemu sprzątaniu/dezynfekcji, zgodnie z obowiązującymi w budynku procedurami. 

4.5.  Wszystkie  osoby  zatrudnione  w  DWD „Góral”  zobowiązane  są  stosować  się  ściśle  do  zaleceń
Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  przy  ustaleniu,  czy  należy  wdrożyć  dodatkowe
procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

4.6.  Wszelkie  sytuacje  budzące wątpliwości  związane z bezpieczeństwem sanitarnym należy zgłaszać
bezpośrednio Organowi Prowadzącemu DWD „Góral”.

4.7.  Zaleca  się  bieżące  śledzenie  informacji  Głównego  Inspektora  Sanitarnego  i  Ministra  Zdrowia
dostępnych  na  stronach  www.gis.gov.pl  lub  www.gov.pl/web/koronawirus,  a  także  obowiązujących
przepisów prawa.
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