OŚWIADCZENIA

Ja niżej podpisany/podpisana, wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego
dziecka przez wychowawcę lub pielęgniarkę termometrem bezdotykowym, w razie
wystąpienia objawów chorobowych / profilaktycznie według zaleceń sanitariatu w trakcie
pobytu dziecka na zgrupowaniu sportowym GRW Summer Camps 2021
……………………………
podpis rodzica

Ja niżej podpisany/podpisana, oświadczam, że nikt z domowników, w okresie ostatnich
10 dni przed wyjazdem na zgrupowanie:
o nie przebywa lub nie przebywał w kwarantannie
o nie przebywał w transmisji koronowirusa
o nie miał kontaktu z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewano zakażenie
koronawirusem
oraz że:
o u mojego dziecka nie występują objawy: gorączka, kaszel, uczucie duszności

……………………………
podpis rodzica

Jestem świadomy/świadoma, że podczas przebywania mojego dziecka na
zgrupowaniu GRW Summer Camps 2021, pomimo stosowanych procedur bezpieczeństwa
i postępowania oraz zastosowanych środków ochronnych, może dojść do zakażenia
koronawirusem SARS-CoV-19. Rozumiem i podejmuję ryzyko zakażenia oraz wystąpienia
powikłań choroby COVID-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków
mojej rodziny.

…………………………
podpis rodzica

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia
wirusem Covid-19
1. Wychowawca, który zaobserwował u dziecka jeden z objawów (gorączka, kaszel,
duszność) niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa, rękawiczki
jednorazowe, przyłbica, fartuch).
2. Wychowawca przekazuje dziecku instrukcje, że ma przebywać w wyznaczonym
miejscu, założyć maskę jednorazową, przyłbice, zdezynfekować ręce, nałożyć
jednorazowe rękawiczki.
3. Wychowawca kontaktuje się z kierownikiem, który niezwłocznie wyznacza osobę,
która w stroju ochronnym zajmie się dzieckiem do przyjazdu rodziców.
4. Kierownik powiadamia rodziców, nakazuje w ciągu 12 godzin odebrać dziecko z obozu,
zaleca kontakt z lekarzem i Stacją SANEPID.
5. Wychowawca przekazuje zdrowym dzieciom instrukcję, aby nie zbliżały się do chorego
dziecka, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce.
6. Wychowawca otwiera okno.
7. Wychowawca przekazuje dziecko wyznaczonej osobie (podaje imię, nazwisko,
obserwowane objawy).
8. Dziecko prowadzone jest do izolatorium, gdzie wraz z osobą dorosłą wyznaczoną przez
kierownika czeka na rodziców.
9. Wychowawca dokładnie myje ręce, instruuje dzieci, aby umyły ręce, zdezynfekowały,
prawidłowo zdjęły maski ochronne; dezynfekuje ręce, zdejmuje strój ochronny.
10. Dzieci wraz z wychowawcą opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie
wietrzona.
11. Dziecko z objawami (kaszel, duszność, gorączka) przekazywane jest rodzicom.
12. Na zgrupowaniu sportowym GRW Summer Camps 2021 nie są przyjmowane dzieci,
które wykazują objawy w momencie wyjazdu jak również te, które podlegają jednemu
z kryteriów epidemiologicznych.
13. Rodzic ma obowiązek poinformować niezwłocznie kierownika zgrupowania
sportowego
GRW Summer Camps 2021 o potwierdzonym zakażeniu
wirusem Covid –19.
……………………………
podpis rodzica

