
Wytyczne dot. organizacji rejsu w Chorwacji, związane z wirusem COVID-19 

1. Uczestnicy – prześlemy oświadczenie, które należy dostarczyć na zbiórkę. Oświadczenie 

dot. stanu zdrowia dziecka. 

2. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku: 

a) udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt 

zapewniający szybką komunikację;  

b) osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów 

infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub 

izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku; 

c) jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg 

zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na 

etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. 

To samo dotyczy pełnoletniego uczestnika wypoczynku. W przypadku występowania u 

uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku; 

d) należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia 

podczas pobytu na wypoczynku. 

3. Miejsce wypoczynku: 

a) obozy odbędą się na jachtach żaglowych; 

b) na jachtach może przebywać taka sama ilość osób na jaką jest zarejestrowany jacht; 

c) na jachtach będą ubikacje oraz prysznice, które będą dezynfekowane na bieżąco, woda do 

mycia rąk i preparat do odkażania; 

d) będą zapewnione środki higieniczne w ilości wystarczającej dla personelu oraz 

uczestników wypoczynku; 

e) przed rozpoczęciem wypoczynku będzie zorganizowane szkolenie kadry wypoczynku z 

zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie COVID19; 

f) cumowanie w portach będzie ograniczone do zakupu paliwa do silników na jachty, wyjścia 

na miasto będą ograniczone. 

4. Wyżywienie: 

a) wyżywienie będzie przygotowywane na jachcie. 

5. Transport uczestników: 

a) dojazd na miejsce wypoczynku będzie odbywać się w formie dojazdu własnego lub 

transportem zorganizowanym (autokar z Warszawy), zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

b) zbiórka przed wyjazdem będzie zorganizowana w miejscu zapewniającym przestrzeń dla 

zachowania dystansu społecznego; 

c) każdemu uczestnikowi będzie mierzona temperatura przed wejściem do autokaru. 

 



6. Założenia organizacyjne: 

a) zostanie opracowany i przedstawiony uczestnikom i ich rodzicom/prawnym opiekunom 

szczegółowy regulamin pobytu z zasadami higieny podczas wypoczynku; 

b) będzie zapewniona stała dostępność mydła, płynu dezynfekcyjnego oraz wody do 

użytkowania; 

c) będzie zapewniony dostęp do termometru bezdotykowego oraz regularny pomiar 

temperatury uczestnikom wypoczynku i kadrze wypoczynku; 

d) wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posiadania aktualnej karty EKUZ; 

e) wszyscy uczestnicy będą dodatkowo ubezpieczeni, ubezpieczenie będzie pokrywać koszty 

leczenia (800 000 PLN/os.) również w przypadku zachorowania na koronawirusa. 

7. Procedury zapobiegawcze: 

a) podejrzenie zakażenia koronawirusem u uczestnika, kierownika lub wychowawcy 

wypoczynku podczas wypoczynku: kierownik wypoczynku lub wskazana przez niego osoba 

w przypadku wystąpienia u uczestnika wypoczynku, kadry wypoczynku, niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie 

z numerem 112 oraz z opiekunem prawnym dziecka; 

b) jeśli u uczestnika zostaną wykryte objawy choroby, dziób jachtu (2 kabiny + WC) będzie 

stanowił izolatkę. Sternicy wyposażeni w środki bezpieczeństwa będą opiekować się i 

donosić jedzenie. W porcie opiekę przejmują służby sanitarne; 

c) w przypadku wykrycia i wirusa COVID-19 u jednego z uczestników, opiekunowie prawni 

zobowiązują się do niezwłocznego, w przeciągu 24h, pojawienia się w miejscu przebywania 

dziecka i przejęcia nad nim opieki i, jeśli będzie potrzeba, pozostania z nim i/lub odbycia z 

nim kwarantanny na terenie Chorwacji na swój koszt; 

d) w przypadku wykrycia i/lub podejrzenia wirusa COVID-19 u jednego z uczestników, 

uczestnicy przebywający na tej samej łódce przypływają do najbliższego portu i oczekują w 

izolacji na odbiór przez opiekunów; 

e) jeśli to będzie konieczne, opiekunowie prawni zobowiązują się do niezwłocznego, w 

przeciągu 24h, odbioru dziecka i, jeśli będzie potrzeba, odbycia z nim kwarantanny na terenie 

Chorwacji na swój koszt; 

f) bezwzględnie należy zastosować się do zaleceń w zakresie dodatkowych działań i procedur 

związanych z zaistniałym przypadkiem. 

 

 


