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Strategia zabezpieczenia sanitarnego obozu w związku z
rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19

Warszawa, 17.05.2021 r.

Wersja: 2.0

1. Wstęp

W związku z przedłużającą się sytuacją zagrożenia epidemicznego, związaną z rozprzestrzenia-
niem się choroby zakaźnej COVID-19, władze Klubu Astronomicznego przedstawiają niniejszy doku-
ment, jako załącznik do regulaminu kadry oraz do regulaminu uczestnika obozów astronomicznych
w roku 2021. Zasady te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników oraz zminimalizować
ryzyko związane z zakażeniem koronawirusem. Zrozumienie i przyjęcie poniższych zasad przez kadrę i
uczestników obozów astronomicznych jest poświadczane podpisem.

Doświadczenia dotyczące sytuacji epidemicznej w roku 2020, zwiększenie ogólnodostępnej wie-
dzy na temat przebiegu, rozprzestrzeniania, testowania oraz zwalczania (w tym przy pomocy szcze-
pionek) choroby COVID-19 pozwoliły na przygotowanie uaktualnionej wersji zasad bezpieczeństwa
sanitarnego na obozach astronmicznych Klubu Astronmicznego Almukantarat. Wśród zmian wzglę-
dem roku 2020 nalezy podkreślić: zwiększenie nacisku na profilaktyce ropzrzestrzenia się choroby drogą
powietrzną, sprawne uzyskiwanie informacji o wynikach testów antygenowych oraz nieobligatoryjne
zbieranie informacji o stausie zaszczepienia kadry i uczestników wypoczunku.

2. Postanowienia ogólne

Przyjmuje się następujące postanowienia ogólne:

1. przez kierownika, wychowawców, członków kadry oraz uczestników obozu astronomicznego (zwa-
nego dalej Wypoczynkiem) rozumie się osoby wymienione w Rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016 poz.
452),

2. uczestnicy i kadra obozu obozu astronomicznego (zwanego dalej Wypoczynkiem) Klubu Astrono-
micznego Almukantarat (zwanego dalej Organizatorem) odbywającego się w Ośrodku Szkoleniowo-
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Wypoczynkowym „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim k. Wielunia w terminie 4–17 lipca
2021 r. są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych
z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 1,5 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych za-
sad higieny,

3. uczestnicy i kadra Wypoczynku zobowiązują się do bieżącego śledzenia i przestrzegania obo-
wiązujących obostrzeń oraz zasad bezpieczeństwa w życiu publicznym, wprowadzonych na dzień
przyjęcia niniejszego dokumentu na podstawie: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja
2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wy-
stąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 861) praz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 1145),

4. Organizator Wypoczynku zapewnia zapas środków ochrony osobistej (w tym: maseczek, płynów
do dezynfekcji) dla członków kadry oraz dla uczestników Wypoczynku,

5. kierownik Wypoczynku zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania zaleceń lekarskich oraz
zaleceń Inspektora Sanitarnego właściwego na miejsce przeprowadzania obozu, w przypadku
podejrzenia zakażenia chorobą zakaźną wśród uczestnika bądź członka kadry obozu.

3. Zasady bezpieczeństwa

Uczestnicy i kadra wypoczynku zobowiązują się do przestrzegania następujących zasad bezpie-
czeństwa:

3.1. Profilaktyka w czasie trwania obozu

1) w zamkniętych pomieszczeniach uczestnicy i członkowie kadry zakrywają usta i nos maseczką,

2) przynajmniej dwa razy w trakcie trwania Wypoczynku, kierownik zapewnia uczestnikom i człon-
kom kadry możliwość wyprania maseczek materiałowych, jeżeli takie posiadają,

3) codziennie, na zbiórce wieczornej, mierzona jest temperatura ciała członków kadry i uczestników
Wypoczynku,

4) uczestnicy i członkowie kadry Wypoczynku, którzy nie potwierdzili informacji o pełnym za-
szczepieniu przeciwko COVID-19 są rozmieszczeni w namiotach na podstawie zaleceń kierownika
Wypoczynku, opierających się na maksymalnym rozproszeniu osób niezaszczepionych,

5) podobnie do zasad zakwaterowania w namiotach, uczestnicy Wypoczynku biorą udział w zaję-
ciach w grupach zajęciowych przypisanych im przez kadrę wychowawczą, bądź kierownika Wy-
poczynku. Rozmieszczenie w grupach zajęciowych opiera się na maksymalnym rozproszeniu osób
niezaszczepionych.
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3.2. Zasady dot. zbierania danych o kontaktach między uczestnikami i kadrą wy-
poczynku

W związku z możliwą potrzebą przekazania informacji Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu
o osobach z jakimi miała kontakt osoba podejrzana o zakażenie chorobą COVID-19 wprowadza się
następujące zasady:

1) kierownik Wypoczynku jest odpowiedzialny za bezpieczne przechowywanie informacji o faktycz-
nym stanie wszystkich grup zajęciowych (w tym na zajęciach wieczornych),

2) wychowawcy Wypoczynku odpowiadają za przypisywanie uczestników do grup zajęciowych,

3) wychowawcy Wypoczynku odpowiadają za przekazywanie informacji kierownikowi Wypoczynku
dotyczących faktycznego miejsca pobytu uczestnika w trakcie zajęć.

3.3. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u uczestnika wypoczyku

1) uczestnik ma obowiązek codziennie informować o swoim stanie zdrowia swojego wychowawcę,

2) podejrzenie zakażenia u uczestnika wypoczynku stwierdza wychowawca uczestnika na podstawie
pierwszych objawów pogorszenia samopoczucia,

3) w przypadku podejrzenia zakażenia, po kontakcie z rodzicami, kierownik Wypoczynku zapewnia
uczestnikowi pomoc lekarską (w przypadku pogarszania się objawów) oraz dokonuje wszelkich
starań w celu wykonania u uczestnika testu na obecność antygenów wirusa wywołującego chorobę
zakaźną COVID-19 w najbliższym Punkcie Pobrań Diagnostyki (sugerowane: Punkt Pobrań
Diagnostyki, ul. Bohaterów Września 61, Sieradz)

4) w przypadku braku potwierdzenia szczepienia przeciwko COVID-19 u uczestnika, a przy po-
zytywnym wyniku testu, zgodnie z obowiązującymi przepisami uczestnik, w porozumieniu z
Głównym Inspektoratem Sanitarnym, wysyłany jest na kwarantannę.

5) Kierownik Wypoczynku, w porozumieniu z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, podejmuje
decyzję o dalszym testowaniu osób, z którym osoba podejrzana miała kontakt (na podstawie
znajomości rozkładu grup zajęciowych, etc. /patrz zasady opisane w punkcie 3.2/)

3.4. Zasady dotyczące uczestników Wypoczynku

Uczestnicy Wypoczynku zobowiązują się do:

1) stosowania się do poleceń kadry wychowawczej i kierownika Wypoczynku w sprawach związanych
z zabezpieczeniem sanitarnym obozu,

2) regularnego mycia rąk i ich dezynfekcji, w szczególności przed i po każdym posiłku,

3) nie przebywania w przestrzeniach wyznaczonych dla kadry oraz dla grupy wychowawczej do
której nie należą, w szczególności na stołówce,

4) do przebywania, podczas zajęć merytorycznych, w swoich grupach zajęciowych przypisanych im
na podstawie przynależności do grup wychowawczych przez kierownika lub wychowawcę Wypo-
czynku
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5) do przebywania, podczas nocy obserwacyjnych, wśród swoich grup obserwacyjnych, wydzielonych
spośród grup wychowawczych – uczestnicy nie przemieszczają się między grupami obserwacyj-
nymi oraz nie korzystają ze sprzętu innych grup,

6) przemieszczania się w swoich grupach wychowawczych w trakcie wycieczek i gier terenowych,

7) nie korzystania z pionu sanitarnego w czasie wydzielonym na wyłączne korzystanie z niego
przez grupę wychowawczą do której nie należą (czas wydzielony w ramach porannej i wieczornej
toalety),

8) natychmiastowego zawiadomienia jednego z członków kadry w razie pogorszenia się stanu zdro-
wia,

9) przebywania w sklepiku Ośrodka tylko w godzinach wyznaczonych przez kierownika Wypoczyn-
ku.

3.5. Zasady dotyczące kadry Wypoczynku

Wszyscy członkowie kadry Wypoczynku zobowiązują się do:

1) stosowania się do poleceń kierownika Wypoczynku w sprawach związanych z zabezpieczeniem
sanitarnym obozu,

2) regularnego mycia rąk i ich dezynfekcji, w szczególności przed i po każdym posiłku,

3) prowadzenia zajęć w salach dydaktycznych w maseczkach zakrywających usta i nos – dotyczy
to również kadry obserwacyjnej,

4) stałego wietrzenia sal dydaktycznych, w trakcie prowadzenia zajęć merytorycznych,

5) dezynfekcji powierzchni użytkowych w salach dydaktycznych po zakończeniu zajęć,

6) dezynfekcji pomocy dydaktycznych przed i po zajęciach merytorycznych, w tym po zajęciach
obserwacyjnych.

3.5.1. Zadania kwatermistrza obozu

Kierownik Wypoczynku wybiera członka kadry, który przyjmuje funkcję Kwatermistrza obozu.
Do zadań Kwatermistrza należy:

1) dezynfekcja klamek i uchwytów w pomieszczeniach sanitarnych pomiędzy turami korzystania z
natrysków (w ramach porannej i wieczornej toalety),

2) regularne uzupełnianie płynu odkażającego w miejscach, w których umieszczono dozowniki,

3) regularna dezynfekcja stołów i ławek w części wspólnej obozu.

3.5.2. Zadania oboźnego

Kierownik Wypoczynku wybiera członka kadry, który przyjmuje funkcję Oboźnego. Do zadań
Oboźnego należy:
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1) codzienny pomiar temperatury ciała uczestników i kadry termometrem bezdotykowym (zapew-
nionym przez Organizatora) w trakcie zbiórki na kontrolę sanitarną,

2) zwracanie uwagi na przetrzeganie przez kadrę i uczestników Wypoczynku zasad związanych z
bezpieczeństwem sanitarnym.
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