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Do  

Organizatorów wypoczynku dzieci/młodzieży w Ośrodku 

Wypoczynkowym SZUWAREK 

 

Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu wypoczynku 

Warunki zakwaterowania 

1. Ośrodek Wypoczynkowy SZUWAREK  posiada wszystkie opinie wymagane 

do przyjmowania grup zorganizowanych dzieci i młodzieży, takie jak: opinia 

straży pożarnej, decyzję o dopuszczeniu obiektu do użyteczności,  decyzję 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach o 

zatwierdzeniu zakładu i wpisie do rejestru Zakładów podlegających Urzędowej 

kontroli Organów PIS i inne.  

2. W trakcie pobytu grup zorganizowanych dzieci i młodzieży ograniczany jest 

dostęp dla Gości z zewnątrz. Dotyczy to funkcjonowania restauracji i 

korzystania z infrastruktury sportowej Gości nie zakwaterowanych w Ośrodku. 

3. Dzieci kwaterowane są zgodnie z wytycznymi Organizatora 

wypoczynku/opiekuna, z którymi dzieci/ młodzież przyjeżdżają. 

W Ośrodku Wypoczynkowym SZUWAREK są trzy odrębne strefy: 

• Domki 

• Pawilon 

• Pokoje w budynku głównym  

Z wszystkich pokoi zostały usunięte zbędne dekoracje, zasłony itp. tak aby personel 

sprzątąjący mógł łatwo i dokładnie dezynfekować powierzchnie. 

Dojścia do każdej ze stref się nie krzyżują, jednak O. W. SZUWAREK nie bierze na siebie 

odpowiedzialności za sposób przemieszczania się dzieci i młodzieży po terenie Ośrodka         

i zachowania dzieci w pokojach. 

4. Ośrodek Wypoczynkowy SZUWAREK dostarczył Organizatorowi 

wypoczynku rozkład i liczbę miejsc noclegowych. Organizator   o sposobie 

zakwaterowania dzieci/młodzieży z uwzględnieniem grup wychowawczych. 

Maksymalna liczba dzieci/młodzieży zakwaterowanych w O. W. SZUWAREK zgodnie         

obecnymi wymogami : 72 osoby 

Przy założeniu, że liczba osób zakwaterowanych w jednym pokoju nie może przekraczać 4 

osób przy zachowaniu 4 m. kw. powierzchni noclegowej na 1 osobę. 



5. O. W. SZUWAREK wyodrębnił 1 pomieszczenie na wypadek konieczności 

izolacji osób z objawami wskazującymi na wystąpienie choroby zakaźnej. 

6. W trakcie pobytu grup zorganizowanych toalety w części wspólnej zostaną 

wyłączone z użytku. Wszystkie pokoje, również w domkach posiadają węzeł 

sanitarno- higieniczny. Dzieci zobowiązane są do korzystania z toalet tylko 

w swoich pokojach. 

7. W toaletach i łazienkach, przy umywalkach zostały umieszczone instrukcje 

mycia i dezynfekcji rąk, w tym obrazkowe dla najmłodszych dzieci. 

8. W miejscach wspólnie użytkowanych, w tym w jadalni  zostały umieszczone 

dozowniki z płynem dezynfekującym.   

9. Prosimy Organizatorów o podanie godziny przyjazdu tak aby uniknąć 

spotkania dzieci/młodzieży z różnych turnusów. 

10. Wszystkie powierzchnie dotykowe i wspólne dezynfekowane są na bieżąco 

zgodnie z Procedurą postępowania personelu sprzątającego (P-20). 

11. Dzieci/młodzież powinni przyjechać do Ośrodka Wypoczynkowego 

SZUWAREK zaopatrzone w środki ochrony osobistej. 

 

GASTRONOMIA 

1. Posiłki będą wydawane z zachowaniem podziału na grupy wychowawcze, 

według wskazówek Organizatora wypoczynku. 

2. Z jadalni zostały usunięte zbędne dekoracje i obrusy, a stoły i krzesła są 

dezynfekowane po każdej grupie. 

• W kuchni obowiązują dodatkowe procedury związane z minimalizacją zagrożenia 

Covid 19 Procedura bezpiecznego przygotowywania/wydawania posiłków (P-24) 

3. Personel O.W. SZUWAREK został zapoznany z obowiązującymi zasadami 

bezpieczeństwa w zakresie COVID 19. 

4. Godziny wydawania posiłków i ustawienie stołów zgodnie z zaleceniami GIS  

i  instrukcjami Organizatora, z uwzględnieniem podziału na grupy 

wychowawcze. 

WYKAZ PROCEDUR w O.W. SZUWAREK ZWIAZANYCH Z COVID – 19  

• Zalecenia dla personelu dotyczące zachowania zasad bezpieczeństwa w związku  

z zagrożeniem COVID-19   (P-22) 

• Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia 

koronawirusem ( P-21) 

• Procedura postępowania personelu sprzątającego (P-20) 

• Procedura postepowania w przypadku podejrzenia u pracownika O.W.SZUWAREK 

zakażenia koronawirusem (P- 23)  

• Procedura bezpiecznego przygotowywania/wydawania posiłków (P-24) 

 

 



 

 

 

 

 



 


