
BEZPIECZNIE ZORGANIZOWANY 
WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY

 
1. Organizator zapewnia odpowiednią liczbę miejsc noclegowych przy założeniu, że w jednym pokoju lub namiocie
są uczestnicy z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia w trakcie wypoczynku. Liczba osób
zakwaterowanych w jednym pokoju nie może przekraczać 4 osób przy zachowaniu 4 m kw. powierzchni
noclegowej na 1 osobę. 
 

2. Zaleca się, aby grupa uczestników wypoczynku liczyła do 12 osób (w przypadku dzieci do 10 r.ż.) 
i do 14 osób (dzieci powyżej 10 r.ż.). W przypadku kontynuowania pracy śródrocznej grupy uczestników 
z danej drużyny lub świetlicy dopuszcza się inną liczebność. 
 

3. Minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć w pomieszczeniu nie może być mniejsza niż  4 m kw. na 1 osobę.
 

4. Sale do prowadzenia zajęć muszą być regularnie wietrzone, sprzątane i dezynfekowane.
 

5. Na terenie obiektu organizator zabezpiecza dostępność mydła, płynu dezynfekcyjnego oraz ciepłej wody. 
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywiesza informacje o sposobie prawidłowego mycia i dezynfekcji
rąk, a także sprzęt i środki niezbędne do zachowania czystości i stale monitoruje prace porządkowe.
 

6. Organizator musi dysponować infrastrukturą obiektu/obozowiska umożliwiającą zapewnienie izolacji osobom 
z objawami wskazującymi na wystąpienie choroby, w tym w szczególności choroby zakaźnej.
 

7. Należy przygotować regulamin uczestnictwa, który zawiera zasady bezpieczeństwa uwzględniające stan
zagrożenia epidemicznego.
 

8. Pomiędzy turnusami obiekt powinien być poddany dodatkowemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni
dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników.

Podczas kaszlu i kichania zachowuj zasady higieny. 
Używaj chusteczek jednorazowych i wyrzucaj je do kosza 
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HIGIENICZNE WAKACJE
przepis na

Dokładnie myj ręce ciepłą wodą i mydłem przez co najmniej 30 sekund

Stosuj środki do dezynfekcji rąk i powierzchni

W RAZIE WYSTĄPIENIA PROBLEMÓW  LUB WĄTPLIWOŚCI SKONTAKTUJ SIĘ Z NAJBLIŻSZĄ
STACJĄ SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNĄ

Zużyte maseczki  i rękawiczki jednorazowe wyrzucaj
do pojemnika na odpady zmieszane

Zachowuj dystans i stosuj maseczki ochronne 
w miejscach, gdzie jest to wymagane

W razie wystąpienia objawów chorobowych skontaktuj się z lekarzem

Opracowanie: Dział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lublinie


