
 
 

Regulamin  działań organizowanych w ramach wypoczynku letniego/wyjazdu przez 

Miejski Dom Kultury w Makowie Mazowieckim w czasie zagrożenia epidemiologicznego 

związanego z ryzykiem rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19. 

Zalecenia i wytyczne dla uczestników wypoczynku letniego/wyjazdu 

 

Uczestnictwo w działaniach /wyjazdach organizowanych przez Miejski Domu Kultury jest 

równoważne  z akceptacją zasad i wytycznych zawartych w niniejszym regulaminie. 

 

1. W działaniach organizowanych w ramach wypoczynku letniego/wyjazdu przez MDK mogą 

brać udział: 

a) pracownicy MDK, 

b) osoby, które uczestniczą w działaniach/ wyjazdach. 

 

2. Uczestnicy działań/wyjazdu: 

a) Są zdrowi w dniu wyjazdu, co poświadczają rodzice/opiekunowie dziecka w pisemnym 

oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku letniego/wyjazdu infekcji oraz objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

b) Nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą 

podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed wyjazdem, co stwierdza się na podstawie 

oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów. 

c) Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych        

z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych 

zasad higieny. 

d) Wszystkie osoby zapewniające realizację działań/wyjazdu (pracownicy MDK, kierowcy, 

obsługa obiektu) muszą być zdrowe bez objawów infekcji lub innej choroby, w tym                                   

w szczególności zakaźnej, a w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wyjazdu nie zamieszkiwały 

z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

 

3.  Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wyjazdu: 

a) Udostępniają organizatorowi i kierownikowi wyjazdu numer telefonu lub inny kontakt 

zapewniający szybką komunikację. 

b) Zobowiązują się do niezwłocznego  odbioru dziecka z wyjazdu w przypadku wystąpienia u ich 

dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności). 

c) Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby 

zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji  w warunkach 

domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wyjazdu. 



d) Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, 

rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie   na etapie 

zgłaszania udziału w działaniu zorganizowanym przez MDK. . 

e) Uczestnik  powinien posiadać  indywidualną  (osłonę nosa i ust do użycia podczas 

działań/wyjazdu.) 

f) Osobom z objawami choroby, tj. gorączką, kaszlem, zakazuje się uczestnictwa                                             

w wyjazdach/działaniach, . W sytuacji, gdy objawy choroby wystąpią u któregoś  z uczestników 

podczas wyjazdu/działań, zostanie niezwłocznie wdrożona Procedura postępowania                                  

w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem. 

g) Uczestnicy działań/wyjazdu zobowiązani są do zachowywania wymaganego dystansu.  

h) Uczestnicy działań/wyjazdu podczas kaszlu i kichania zobowiązani są zakryć usta i nos zgiętym 

łokciem i  jak najszybciej zdezynfekować te miejsca. 

i) Uczestnik powinien starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. 

 

4. Organizator zapewnia środki higieniczne w ilości wystarczającej dla uczestników wyjazdu 

(płyn dezynfekujący). 

5. Organizator zapewnia przeszkolenie kadry wyjazdu w zakresie obowiązujących procedur 

związanych z zagrożeniem epidemiologicznym. 

6. Płatności za działania/wyjazdy należy dokonywać w sposób uzgodniony z organizatorem. 

 

Miejski Dom Kultury zachowuje wszelką dbałość o zachowanie higieny i dezynfekcji  w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa zarówno pracownikom  jak i uczestnikom działań/wyjazdów. 

 

 

 

 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u użytkownika zakażenia koronawirusem 

1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, 

trudności w oddychaniu, osoba  powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu 

się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam 

transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112. 

2. Zgłoszenie incydentu do organizatora MDK, co umożliwi  ustalenie miejsca, w którym 

przebywała osoba, u której wystąpiły niepokojące objawy sugerujące zakażenie 

koronawirusem, oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania , zgodnie z procedurami oraz 

zdezynfekowanie powierzchni dotykowych ( klamki, uchwyty jeżeli takie będą) . 

3. Ustalenie listy osób obecnych w tym samym czasie oraz użytkowników, (jeśli to możliwe)                       

i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na 

stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt                           

z zakażonym. 


