ZASADY PRZEPROWADZANIA AKCJI SZKOLENIOWYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ LUBELSKI ZPN W OPARCIU O WYTYCZNE GIS.
Celem wdrażanych procedur jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na konsultacji szkoleniowej.
Wszyscy uczestnicy konsultacji są zdrowi w dniu wyjazdu, co poświadczają rodzice zawodnika/zawodniczki
w pisemnym oświadczeniu oraz w ankiecie dotyczącej zdrowia zawodnika.
Rodzice/prawni opiekunowie uczestniczek konsultacji szkoleniowej
Udostępniają organizatorowi numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację. Zobowiązują się do
niezwłocznego - maksymalnie do 12 godzin - odbioru dziecka z konsultacji w przypadku wystąpienia u ich dziecka
niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).
Osoby odprowadzające/przywożące 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 konsultacji szkoleniowej. Zaopatrują zawodnika/zawodniczkę w indywidualne
osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na konsultacji.
ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA W MIEJSCU KONSULTACJI
Warunki zakwaterowania.
Obiekty, w których są organizowane konsultacje, są przeznaczone tylko dla potrzeb grupy szkoleniowej lub zawierają
strefę do tego wyodrębnioną, zapewniającą ograniczenie kontaktu z osobami niebędącymi uczestnikami tej konsultacji.
Lubelski ZPN zapewnia odpowiednią liczbę miejsc noclegowych (w przypadku konsultacji z noclegiem) przy założeniu,
że w jednym pokoju są uczestnicy z tej samej grupy szkoleniowej, w której prowadzi się zajęcia w trakcie konsultacji
(max 4 osoby w pokoju)
Organizator musi dysponować infrastrukturą obiektu umożliwiającą zapewnienie izolacji osobom z objawami
wskazującymi na wystąpienie choroby, w tym w szczególności choroby zakaźnej. Lubelski ZPN (w razie potrzeby)
zapewnia możliwość interwencji pielęgniarki, ratownika medycznego lub lekarza oraz przygotowuje oraz przedstawia
uczestnikom konsultacji regulamin bezpieczeństwa uwzględniające stan zagrożenia epidemicznego. Lubelski ZPN
zapewnia dostęp do termometru bezdotykowego oraz regularny pomiar temperatury zawodnikom i kadrze trenerskiej
podczas konsultacji oraz pomieszczenia umożliwiającego odizolowanie uczestnika lub kadry trenerskiej u których
wystąpiły objawy choroby. Przybory sportowe będą czyszczone i dezynfekowane.
Transport uczestników.
Dojazd na miejsce konsultacji odbywać się będzie w formie dojazdu własnego. Zbiórka po przyjeździe
zawodnika/zawodniczki do miejsca zakwaterowania będzie zorganizowana w miejscu zapewniającym przestrzeń dla
zachowania dystansu społecznego. Rodzice odprowadzający dzieci nie będą wchodzić na teren obiektu.
Realizacja programu.
Program konsultacji będzie realizowany na terenie województwa lubelskiego, w miejscach zapewniających ograniczony
kontakt z osobami trzecimi.
III. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u uczestnika, kierownika lub wychowawcy
wypoczynku podczas wypoczynku.
W przypadku wystąpienia u uczestnika/uczestniczki konsultacji lub kadry szkoleniowej objawów zakażeniem COVID
19 niezwłocznie zostanie on/ona odizolowana w oddzielnym pomieszczeniu oraz powiadomiony zostanie lekarz
/pielęgniarka/ratownik medyczny, rodzic oraz stacja sanitarno-epidemiologiczna.
Bezwzględnie należy zastosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie
dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.
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