
PROCEDURY COVID-19 W DOMU REKOLEKCYJNYM W KOTANI 

Uczestnicy wypoczynku: 

1. W dniu przyjazdu do Domu Rekolekcyjnego w Kotani są zdrowi. Rodzice/prawni 
opiekunowi dziecka lub pełnoletni uczestnicy potwierdzają to w pisemnym 
oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych 
sugerujących chorobę zakaźną. Potwierdzają to poprzez wypełnienie ankiety.  

2. Nie zamieszkiwali z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych i nie miały 
kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 10 dni przed rozpoczęciem 
wypoczynku, co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych 
opiekunów lub pełnoletniego uczestnika wypoczynku 

3. Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa 
związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem 
obowiązujących w tym zakresie przepisów i zasad higieny. 

Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku: 

1. Udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny 
kontakt zapewniający szybką komunikację. 

2. Zobowiązują się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z Kotani w 
przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona 
temperatura, kaszel, katar, duszności, biegunka, wymioty lub wysypka). 

3. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów 
infekcji lub choroby zakaźnej, nie podlegają obowiązkowej kwarantannie lub izolacji . 

4. Rodzice zaopatrują uczestnika rekolekcji w maseczki do użycia podczas pobytu na 
wypoczynku. 

II. Zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach wypoczynku 

Warunki zakwaterowania: 

1. Ośrodek w Kotani spełnia warunki bezpieczeństwa wymagane przez Sanepid i 
Kuratorium Oświaty (m.in. opinia straży pożarnej, dopuszczenie obiektu do 
użyteczności publicznej). 

2. Dom Rekolekcyjny, w którym organizujemy wypoczynek jest przeznaczony tylko dla 
wypoczynku dzieci i młodzieży. 

3. W jednym pokoju  są uczestnicy z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia w 
trakcie wypoczynku. Na 1 osobę zakwaterowaną w jednym pokoju przypada co 
najmniej 3,5 m2 powierzchni noclegowej.  

4. Osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie infekcji przygotowaliśmy 
pomieszczenie umożliwiające natychmiastowe odizolowanie uczestnika lub kadry 
wypoczynku, u której wystąpiły objawy choroby. 



5. Podczas wypoczynku zapewniamy zachowanie dystansu pomiędzy uczestnikami, 
Podczas prowadzenia zajęć krzesła rozstawione są w dystansie. W pionie sanitarnym 
umieszczono naklejki wskazujące zachowanie dystansu.   

6. Zakwaterowanie uczestników odbywa się na zasadzie wymiany ( przyjazd w niedzielę, 
wyjazd w sobotę rano). Po wyjeździe grupy budynek poddany jest dodatkowemu 
sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, 
włączników itp. 

7. W budynku zapewniamy środki higieniczne. 
8. W izolatce znajdują się indywidualne środki ochrony osobistej dla kadry, a także 

uczestników, jeżeli rodzice tego nie zapewnili. Znajdziemy tam również dodatkowe 
środki w postaci nieprzemakalnych fartuchów z długim rękawem oraz przyłbice. 

9. Jako ośrodek posiadamy kontakt z ratownikiem medycznym do natychmiastowej 
interwencji w przypadku infekcji. (Pan Marcin Przybyłowicz tel. 506-502-497). 

10. Uczestnicy zapoznali się z regulaminem uczestnictwa oraz wytycznymi GIS, MZ i ME. 
Regulamin i wytyczne znajdują się na stronie www.lso.rzeszow.pl. 

11. Uczestnicy po przyjeździe zostają podzieleni na grupy wychowawcze i udają się do 
swojego pokoju, aby się zakwaterować. Rodzice pozostają w miejscu zapisów.  

12. Przed rozpoczęciem wypoczynku zorganizowano szkolenie kadry wypoczynku z 
zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie COVID-19 i procedury COVID-19 
w Domu Rekolekcyjnym w Kotani. 

13. Kadra wypoczynku i uczestnicy mają zapewniony dostęp do miejsc, w których mogą 
myć ręce mydłem i wodą. Szczególnie przed jedzeniem lub po skorzystaniu z toalety. 

14. Przy wejściach do budynku, w pomieszczeniach wspólnego użytkowania w toaletach 
zostały umieszczone dozowniki ze środkami do dezynfekcji rąk. 

15. Jeżeli kierownik wypoczynku otrzyma zalecenie od inspektora sanitarnego, wyznacza 
osobę do pomiaru temperatury uczestnikom oraz kadrze wypoczynku. Pomiaru 
temperatury dokonuje rano i wieczorem za zgodą rodzica/opiekuna prawnego. Na 
terenie obiektu w apteczce dostępny jest bezdotykowy termometr.  

Wyżywienie: 

1. W jadalni pomiędzy uczestnikami zapewniony jest dystans. Przy jednym stoliku siedzą 
uczestnicy jednej grupy wychowawczej. Posiłek wydawany jest w dwóch grupach A i 
B. Po każdym posiłku w jadalni odbywa się dezynfekcja stołów i krzeseł. Osoba 
sprzątająca zaznacza to w tabeli sprzątania. 

2. Naczynia i sztućce są myte z dodatkiem detergentu w temperaturze ponad 60° C.  
3. Produkty żywieniowe są przechowywane zgodnie z przepisami i higieną żywienia.  
4. W kuchni pracują osoby zdrowe, które nie mają objawów infekcji lub innej choroby 

oraz nie są poddane obowiązkowej kwarantannie lub izolacji. 

Założenia organizacyjne wypoczynku dzieci i młodzieży 

1. Na stronie www.lso.rzeszow.pl jest dostępny szczegółowy regulaminu pobytu z 
zasadami higieny podczas wypoczynku. 

http://www.lso.rzeszow.pl


2. W pomieszczeniach sanitarnych są wywieszone instrukcje dotyczące skutecznego 
mycia i dezynfekcji rąk. 

3. Podczas trwania wypoczynku obowiązuje zakaz odwiedzin uczestników przez osoby z 
zewnątrz (rodziców, rodzeństwa, dziadków, animatorów i księży). 

4. Personel kuchni i obsługa techniczna podczas wypoczynku ogranicza do minimum 
kontakt z kadrą i uczestnikami. 

5. Osoby z zewnątrz przybywające do Domu Rekolekcyjnego zobowiązane są do  
zachowania zasad reżimu sanitarnego: m.in. zakrywania ust i nosa przy pomocy 
maseczki, dezynfekcja rąk i przybywając do ośrodka mają być zdrowe.  

Realizacja programu: 

1. Program rekolekcji wakacyjnych LSO jest realizowany zgodnie z nakazami i zakazami, 
wynikającymi z obowiązujących przepisów Rady Ministrów. 

2. Infrastruktura budynku, sprzęt sportowy jest regularnie czyszczone za pomocą 
środków dezynfekujących. Sprzęt sportowy po każdym użyciu. Podczas codziennych 
prac porządkowych odbywa się dodatkowa dezynfekcja poręczy, klamek, blatów, 
włączników. Według harmonogramu. 

3. Wspólne spotkania uczestników odbywają się na świeżym powietrzu lub w dużych 
pomieszczeniach umożliwiających zachowanie dystansu. Sale do prowadzenia zajęć 
są regularnie wietrzone, sprzątane i dezynfekowane. Z sal zostały usunięte przedmioty 
i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować. 

Kadra wypoczynku dzieci i młodzieży: 

4. Kadra wypoczynku została zapoznana z procedurą postępowania na wypadek 
podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19. Procedura jest 
dostępna na stronie www.lso.rzeszow.pl.  

5. Na tablicach ogłoszeń zostały umieszczone numery telefonów do służb medycznych 
999, 112, do ratownika medycznego, na Infolinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej +48 
22 25 00 115 oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaśle - tel. 13 
446-30-09. 

6. W segregatorach znajdują się karty uczestników podzielone na grupy wychowawcze. 
W przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia lub wystąpienia komplikacji podczas 
pobytu członkowie kadry mają ułatwioną ścieżkę szybkiego kontaktu do rodzica lub 
prawnego opiekuna. 


