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DODATEK DO REGULAMINU 
OŚRODKA WYPOCZYNKOWO-SZKOLENIOWEGO „BURSZTYNOWA PRZYSTAŃ” 

W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM NA OBSZARZE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANU EPIDEMII 
 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 
 
1. W związku z wejściem w życie: 

1) ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.); 

2) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 
epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 491 ze zm.); 

3) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 792), 

– do Regulaminu Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego „BURSZTYNOWA PRZYSTAŃ”, z dnia 9 grudnia 2016 r., zwanego dalej 
„Regulaminem”, wprowadza się dodatek, zwany dalej „dodatkiem do Regulaminu”. 

2. Dodatek do Regulaminu określa w szczególności:  
1) wprowadzone przez Administratora dodatkowe zasady bezpieczeństwa, mające na celu zapobieganie, przeciwdziałanie 

i zwalczanie COVID-19; 
2) prawa i obowiązki Stron oraz Gości, a także zasady i warunki korzystania przez Gości z Terenu Ośrodka, w tym Domków 

letniskowych, mające na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19; 
3) procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia lub stwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 Gości lub pracowników 

Ośrodka. 
3. Wprowadzenie dodatku do Regulaminu ma na celu: 

1) zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Gości i pracowników Ośrodka; 
2) minimalizowanie ryzyka zakażenia Gości, pracowników Ośrodka oraz osób trzecich wirusem SARS-CoV-2; 
3) ograniczenie liczby kontaktów na Terenie Ośrodka w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed ryzykiem 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2; 
4) kompleksowe działanie polegające na zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19, dostosowane do etapu 

zaawansowania stanu epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
4. W zakresie nieuregulowanym w dodatku do Regulaminu, zastosowanie znajdują kolejno: 

1) przepisy odrębne, powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz  
2) postanowienia Regulaminu. 

5. W przypadku sprzeczności pomiędzy: 
1) postanowieniami dodatku do Regulaminu i przepisami odrębnymi, pierwszeństwo mają przepisy odrębne powszechnie 

obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
2) postanowieniami dodatku do Regulaminu i postanowieniami Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia dodatku do 

Regulaminu. 
6. Do wyrażeń pisanych wielką literą, użytych w dodatku do Regulaminu, stosuje się definicje przyjęte w Regulaminie. 
7. Rażące lub uporczywe naruszanie Regulaminu lub dodatku do Regulaminu upoważnia Administratora do zastosowania wobec 

Gościa dopuszczającego się takich naruszeń, sankcji przewidzianych w przepisach odrębnych, a także do wydalenia Gościa 
z Terenu Ośrodka. 

8. Dodatek do Regulaminu obowiązuje w okresie trwania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowanej 
wirusem SARS-CoV-2, a także po ustaniu stanu epidemii, w zakresie w jakim przepisy odrębne wymagały będą od Administratora 
powzięcia określonych działań mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19. 

 
II. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

1. Wszyscy Goście, pracownicy Ośrodka oraz osoby trzecie przebywające na terenie Ośrodka, np.: służby bezpieczeństwa (w tym 
funkcjonariusze Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, itp.), służby porządkowe, dostawcy, kurierzy, mają bezwzględny 
obowiązek stosowania się do: 
1) przepisów odrębnych, powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
2) zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia oraz instrukcji i poleceń wydawanych przez upoważnione organy 

i/lub służby, w tym państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, w szczególności w zakresie zapobiegania, 
przeciwdziałania i zwalczania COVID-19; 

3) postanowień Regulaminu i dodatku do Regulaminu. 
2. Na Terenie Ośrodka: 

1) Goście – z wyłączeniem wnętrza Domków letniskowych, mają obowiązek zakrywania ust i nosa (np. przy pomocy odzieży lub 
jej części, maską ochronną, chustą, szalikiem, itp.). 

2) pracownicy Ośrodka, podczas wykonywania obowiązków służbowych lub bezpośrednich kontaktów z innymi osobami, mają 
obowiązek zakrywania ust i nosa (np. maską ochronną, chustą, szalikiem, itp.) i używania rękawic ochronnych. Ewentualnie 
(dodatkowo) pracownicy Ośrodka stosują przyłbicę ochronną; 
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3) osoby trzecie przebywające na ternie Ośrodka, o których mowa w pkt 1, mają obowiązek korzystania ze środków ochrony 
indywidualnej, zgodnie z aktualnie obowiązującymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w każdym zaś razie mają 
obowiązek zakrywania ust i nosa (np. maską ochronną, chustą, szalikiem, itp.) i używania rękawic ochronnych. 

3. Obowiązku zasłaniania ust i nosa nie stosuje się do osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, 
całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym 
albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa. 

4. W okolicznościach, których nie ma obowiązku zasłaniania ust i nosa (np. w czasie przebywania w Domku letniskowym), zaleca się 
by podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem albo chusteczką, którą po użyciu należy jak najszybciej wyrzucić do 
zamkniętego kosza i umyć oraz zdezynfekować ręce. 

5. Zaleca się niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. 
6. Zaleca się stosowanie przez Gości instrukcji: 

1) prawidłowego mycia rąk, której graficzna wersja stanowi załącznik nr 1 do dodatku do Regulaminu: 
2) prawidłowej dezynfekcji rąk, której graficzna wersja stanowi załącznik nr 2 do dodatku do Regulaminu; 
3) prawidłowego używania masek ochronnych, której graficzna wersja stanowi załącznik nr 3 do dodatku do Regulaminu; 
4) prawidłowego używania rękawic ochronnych, której graficzna wersja stanowi załącznik nr 4 do dodatku do Regulaminu. 

7. Administrator: 
1) informuje wszystkich potencjalnych Klientów i Gości – poprzez udostępnienie im treści Regulaminu i dodatku do Regulaminu 

za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość lub zamieszczenie ich treści na stronie WWW, o procedurach 
bezpieczeństwa zastosowanych przez Administratora na Terenie Ośrodka, w związku podejrzeniem zakażenia lub stwierdzenia 
zakażenia wirusem SARS-CoV-2; 

2) poprzez umieszczenie w Domku letniskowym Regulaminu i dodatku do Regulaminu: 
a) umożliwia Gościowi zapoznanie się z ww. dokumentami, obejmującymi wdrożony na Terenie Ośrodka protokół związany 

z wirusem SARS-CoV-2 (w tym procedurę postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia lub 
stwierdzenia zakażenia Gości lub pracowników Ośrodka wirusem SARS-CoV-2), 

b) uznaje się, że Gość został poinstruowany przez Administratora w zakresie wdrożonego na Terenie Ośrodka protokołu 
związanego z wirusem SARS-CoV-2 (w tym procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia 
zakażenia lub stwierdzenia zakażenia Gości lub pracowników Ośrodka wirusem SARS-CoV-2); 

3) na bieżąco informuje Gości o zmianach w dokumentach, o których mowa w pkt 7.2., poprzez udostępnienie Gościowi ich 
aktualnej treści; 

4) na bieżąco śledzi informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępne na dedykowanych stronach 
internetowych w domenie gov.pl, a także zmiany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i udostępnia Gościom 
najnowsze wytyczne właściwych organów w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. 

 
III. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA DLA PRACOWNIKÓW OŚRODKA 

1. Pracownicy Ośrodka: 
1) przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków służbowych, tuż po przyjściu do pracy, obowiązkowo myją ręce wodą 

z mydłem i dezynfekują osuszone dłonie specjalnie przeznaczonym do tego płynem na bazie alkoholu, którego minimalne 
stężenie wynosi 60%, zgodnie z instrukcjami, o których mowa w pkt II.6.1. i pkt II.6.2. dodatku do Regulaminu; 

2) podczas wykonywania obowiązków służbowych lub bezpośrednich kontaktów z innymi osobami: 
a) noszą osłonę ust i nosa (np. maskę ochronną, chustę, szalik) i rękawice ochronne oraz ewentualnie (dodatkowo) stosują 

przyłbicę ochronną, 
b) zachowują bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (minimum 2 metry); 

3) regularnie często (minimum raz na godzinę), dokładnie myją ręce wodą z mydłem i dezynfekują osuszone dłonie specjalnie 
przeznaczonym do tego płynem, zgodnie z instrukcjami, o których mowa w pkt II.6.1. i pkt II.6.2. dodatku do Regulaminu; 

2. Administrator: 
1) dokłada wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy; 
2) zapewnia pracownikom Ośrodka środki ochrony indywidualnej, w tym: maski i rękawice ochronne lub ewentualnie 

(dodatkowo) przyłbice ochronne oraz środki do mycia i dezynfekcji rąk, a także nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem, 
do użycia w razie potrzeby; 

3) planuje zadania i procesy pracownicze, tak by wykonywane były w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Gości 
i pracowników Ośrodka, m. in. poprzez: 
a) minimalizowanie liczby pracowników korzystających w tym samym czasie z części wspólnych Ośrodka, 
b) wprowadzenie systemu pracy zmianowej, 
c) wprowadzenie różnych godzin przerw w pracy, 
d) utrzymywanie fizycznej odległości między pracownikami (minimum 2 metry) oraz rygorystyczne przestrzeganie nakazów 

i zakazów określonych w przepisach odrębnych, 
e) regularne wietrzenie nieklimatyzowanych pomieszczeń, z uwzględnieniem panujących na Terenie Ośrodka warunków 

atmosferycznych, 
f) ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych, które w razie zaistnienia takiej potrzeby odbywać 

się będą z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości  pomiędzy osobami (minimum 2 m). 
3. Regularnej dezynfekcji (kilka razy w ciągu dnia), specjalnie przeznaczonym do tego płynem na bazie alkoholu, którego minimalne 

stężenie wynosi 60%, podlegają: 
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1) powierzchnie wspólne, z którymi stykają się Goście, pracownicy Ośrodka i osoby trzecie (o których mowa w pkt II.1. dodatku 
do Regulaminu), np.: klamki drzwi, bramy, furtki, poręcze, blaty, oparcia krzeseł, włączniki świateł, przybory papiernicze; 

2) narzędzia pracy pracowników Ośrodka, takie jak: telefony komórkowe, słuchawki telefonów, klawiatury i myszki 
komputerowe, biurka, przybory papiernicze, itp. 

 
IV. BEZPIECZEŃSTWO NA TERENIE OŚRODKA 

1) liczba pokoi w każdym Domku letniskowym (3) x 2 osoby/pokój. 
2) umieszcza w widocznym miejscu przy wejściu na Teren Ośrodka, w recepcji Ośrodka i Domkach letniskowych, informacje o: 

1) maksymalnej liczbie Gości mogących jednocześnie przebywać na Terenie Ośrodka, 
2) numerach telefonów: 

a) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koszalinie: (94) 342 40 85, 694 493 771, 
b) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sławnie: (59) 810 73 11, 694 493 769, 
c) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku: (59) 843 12 91, 608 205 830, 
d) Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia: 997, 998, 999 lub 112, 
e) Infolinii Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia: 800 190 590; 

3) umieszcza na Terenie Ośrodka – przy wejściu na Teren Ośrodka, w obszarze recepcji Ośrodka, dozowniki (zapewniające 
precyzyjne dozowanie środka dezynfekcyjnego) z płynem do dezynfekcji rąk (na bazie alkoholu, którego minimalne stężenie 
wynosi 60%), dostępne dla Gości; 

4) wywiesza w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych (w tym w Domkach letniskowych), a także w recepcji Ośrodka 
instrukcje, o których mowa w pkt II.6. dodatku do Regulaminu, dotyczące: mycia rąk, zakładania i zdejmowania masek 
i rękawic ochronnych, a  przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcję prawidłowej dezynfekcji rąk; 

5) na bieżąco monitoruje codzienne prace porządkowe w częściach wspólnych Terenu Ośrodka oraz zapewnia sprzęt i środki 
niezbędne do utrzymania w czystości i dezynfekcji części wspólnych Terenu Ośrodka, ze szczególnym uwzględnieniem 
powierzchni dotykowych (poręczy, klamek, bram, furtek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni 
płaskich, w tym blatów), z zachowaniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami Ośrodka, a Gośćmi, 
wynoszącym minimum 2 metry. 

1. W celu zminimalizowania ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2: 
1) w miarę możliwości Domek letniskowy powinien być zasiedlony wyłącznie przez osoby, które na co dzień wspólnie zamieszkują 

lub gospodarują; 
2) zabrania się składania przez Gości wizyt w Domkach letniskowych, w których nie są zakwaterowani 
3) zabrania się przyjmowania przez Gości w Domkach letniskowych i na Terenie Ośrodka osób niezakwaterowanych w Ośrodku. 

2. Każdy Domek letniskowy przed zakwaterowaniem w nim Gości oraz po wykwaterowaniu Gości jest gruntownie czyszczony 
i dezynfekowany, środkami do tego przeznaczonymi.  

3. Domek letniskowy może zostać zakwaterowany dopiero po ukończeniu czynności porządkowych i dezynfekujących, o których 
mowa w pkt 3. 

4. Sprzątanie zakwaterowanych Domków letniskowych przez pracowników Ośrodka jest ograniczone do minimum i następuje 
jedynie w sytuacjach kryzysowych, o których mowa m. in. w pkt V.2.8. i pkt VI.1.8. dodatku do Regulaminu. Powyższe nie wyłącza 
obowiązku Gości do utrzymywania Domku letniskowego w należytym porządku. 

5. Pościel będąca na wyposażeniu Ośrodka, prana jest w temperaturze min. 60◦ C z dodatkiem detergentu. Wyprana pościel 
dostarczana jest do Domków letniskowych z zachowaniem reżimu sanitarnego opisanego w dodatku do Regulaminu. 

6. Sprawy formalno-organizacyjne związane z pobytem Gości na Terenie Ośrodka załatwiane są, w miarę możliwości, za 
pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, mail) – w przypadku braku takiej możliwości, sprawy te 
załatwiane będą w sposób ograniczający do minimum potrzebę osobistego kontaktu Gościa z pracownikami Ośrodka i czasu 
przebywania Gościa w recepcji Ośrodka. 

7. Recepcja Ośrodka wyposażona jest w ekran ochronny, zabezpieczający Gości i pracowników Ośrodka przed przypadkowym 
zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 drogą kropelkową. W rejonie recepcji Ośrodka znajduje się dozownik (zapewniający precyzyjne 
dozowanie środka dezynfekcyjnego) z płynem do dezynfekcji rąk (na bazie alkoholu, którego minimalne stężenie wynosi 60%), 
dostępny dla Gości.  

8. Po wizycie każdego Gościa w recepcji Ośrodka (lecz nie rzadziej niż raz na dwie godziny), blat recepcyjny, klamki, poręcze, uchwyty 
i inne często dotykane powierzchnie wspólne są na bieżąco dezynfekowane specjalnie przeznaczonym do tego płynem na bazie 
alkoholu, którego minimalne stężenie wynosi 60%. 

9. Korzystanie przez Gości z infrastruktury Ośrodka, takiej jak: plac zabaw dla dzieci, miejsca do grillowania jest wyłączone do 
wspólnego użytku, dlatego w tym samym czasie z infrastruktury mogą korzystać wyłącznie Goście zakwaterowani w jednym 
Domku letniskowym (w takim przypadku infrastruktura ta jest dezynfekowana, co najmniej dwa razy dziennie). 

10. Pracownicy Ośrodka nie mogą korzystać z infrastruktury, o której mowa w pkt 10. 
11. Na Terenie Ośrodka obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania osób tam nie zakwaterowanych, z wyłączeniem pracowników 

Ośrodka, odpowiednich służb bezpieczeństwa (w tym funkcjonariuszy Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, itp.), 
służb porządkowych, dostawców, kurierów, itp. 

12. Zaleca się systematyczne wietrzenie wszystkich pomieszczeń Domków letniskowych, z uwzględnieniem panujących na Terenie 
Ośrodka warunków atmosferycznych. 

13. Goście mogą spożywać własne i zakupione artykuły spożywcze oraz napoje wyłącznie w Domku letniskowym, w którym są 
zakwaterowani lub bezpośrednio w jego obrębie. W sytuacji, gdy na Terenie Ośrodka, jako jedyni, przebywają Goście 
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zakwaterowani w jednym Domku letniskowym, czynności o których mowa w zdaniu pierwszym mogą odbywać się również 
w miejscach do tego specjalnie wyznaczonych przez Administratora (np. miejsce do grillowania). W takim przypadku 
infrastruktura ta jest dezynfekowana, co najmniej raz dziennie. 

14. W związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, Administrator Ośrodka ma prawo, w każdym czasie, do ograniczenia 
albo zawieszenia świadczonych przez siebie usług na rzecz Gości w przypadku, gdy: 
1) zostanie do tego zobligowany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, lub 
2) usługi te zwiększają lub niosą ryzyko zwiększenia zagrożenia zakażeniem Gości i pracowników Ośrodka, wirusem SARS-CoV-2. 

15. Ośrodek posiada wyznaczone, odpowiednio oznakowane i przygotowane przez Administratora pomieszczenie, wyposażone m. in. 
w środki ochrony indywidualnej i dozownik z płynem dezynfekującym, w którym będzie można czasowo odizolować Gościa lub 
pracownika Ośrodka, w przypadku podejrzenia zakażenia lub stwierdzenia u tych osób zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 

 
V. PODEJRZENIE ZAKAŻENIA LUB STWIERDZENIE ZAKAŻENIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA WIRUSEM SARS-CoV-2  

1. Administrator: 
1) poinstruował pracowników Ośrodka o wdrożonym na Terenie Ośrodka protokole związanym z wirusem SARS-CoV-2 (w tym 

o procedurze postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia lub stwierdzenia zakażenia Gości lub 
pracowników Ośrodka wirusem SARS-CoV-2) i na bieżąco informuje pracowników Ośrodka o zmianach w ww. protokole; 

2) na bieżąco śledzi informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępne na dedykowanych stronach 
internetowych w domenie gov.pl, a także zmiany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i przekazuje pracownikom 
Ośrodka najnowsze wytyczne właściwych organów w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. 

2. W przypadku wystąpienia u pracownika Ośrodka wykonującego swoje zadania służbowe niepokojących objawów sugerujących 
zakażenie wirusem SARS-CoV-2: 
1) pracownik ten zostaje niezwłocznie odsunięty od pracy; 
2) Administrator instruuje pracownika Ośrodka o obowiązku niezwłocznego zgłoszenia się (transportem własnym) do 

najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem lub – w razie zaistnienia takiej potrzeby – powiadomienia 
odpowiednich służb medycznych za pośrednictwem numeru alarmowego 999 albo 112; 

3) na czas oczekiwania na transport własny lub przyjazd właściwych służb medycznych, Administrator kieruje pracownika, 
najkrótszą drogą, z zachowaniem dostępnych środków ochrony indywidualnej (np. maska ochronna, przyłbica, rękawice 
ochronne, fartuch ochronny) do wyznaczonego przez Administratora pomieszczenia, w którym jest możliwe czasowe 
odizolowanie pracownika Ośrodka od innych osób przebywających na terenie Ośrodka; 

4) Administrator, w miarę możliwości, ustala krąg osób przebywających na Terenie Ośrodka, z którymi pracownik miał kontakt 
w ostatnim czasie; 

5) o zaistniałym fakcie Administrator powiadamia właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną 
i przekazuje informacje ustalone w ramach pkt 4; 

6) Administrator ściśle stosuje się do instrukcji i poleceń wydawanych przez upoważnione organy i/lub służby, w szczególności  
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie wdrożenia dodatkowych procedur bezpieczeństwa, biorąc pod 
uwagę zgłoszony przypadek; 

7) Administrator, w miarę możliwości, ustala obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik; 
8) Administrator przeprowadza rutynowe sprzątanie i dezynfekcję obszaru Ośrodka, o którym mowa w pkt 7; 
9) na okres wykonywania czynności, o których mowa w pkt 1-8, czasowo zostaje wstrzymane przyjmowanie nowych Gości. 

3. W przypadku wystąpienia u pracownika Ośrodka, poza miejscem świadczenia pracy, niepokojących objawów (np. ostra infekcja 
układu oddechowego przejawiająca się stanem podgorączkowym lub gorączką, uporczywym kaszlem, dusznościami, 
trudnościami w oddychaniu, ogólnym złym samopoczuciem), pracownik Ośrodka powinien: 
1) pozostać w domu; 
2) powiadomić Administratora; 
3) skontaktować się telefonicznie z miejscowo właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym, a w razie 

pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o stwierdzonych u siebie objawach i podejrzeniu 
zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 

4. W przypadku, o którym mowa w pkt 3, Administrator stosuje odpowiednio postanowienia pkt 2 oraz podejmuje wszelkie inne 
niezbędne kroki mające na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19. 
 

VI. PODEJRZENIE ZAKAŻENIA LUB STWIERDZENIE ZAKAŻENIA GOŚCIA WIRUSEM SARS-COV-2 
1. Jeżeli u przyjmowanego do Ośrodka Gościa, pracownik Ośrodka stwierdzi niepokojące objawy, np.: ostra infekcja układu 

oddechowego przejawiająca się stanem podgorączkowym lub gorączką, uporczywym kaszlem, dusznościami, trudnościami 
w oddychaniu, ogólnym złym samopoczuciem, sugerujące zakażenie wirusem SARS-CoV-2: 
1) pracownik Ośrodka ma zakaz wydawania Gościowi kluczy do Domku letniskowego; 
2) pracownik Ośrodka instruuje Gościa o obowiązku niezwłocznego zgłoszenia się (transportem własnym) do najbliższego 

oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem lub – w razie zaistnienia takiej potrzeby – powiadomienia odpowiednich 
służb medycznych za pośrednictwem numeru alarmowego 999 albo 112; 

3) na czas oczekiwania na transport własny lub przyjazd właściwych służb medycznych, pracownik Ośrodka ma obowiązek 
skierowania Gościa, najkrótszą drogą, z zachowaniem dostępnych środków ochrony indywidualnej (np. maska ochronna, 
przyłbica, rękawice ochronne, fartuch ochronny) do wyznaczonego przez Administratora pomieszczenia, w którym jest 
możliwe czasowe odizolowanie Gościa od innych osób przebywających na terenie Ośrodka; 
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4) Administrator, w miarę możliwości, ustala krąg osób przebywających na Terenie Ośrodka, z którymi Gość miał kontakt 
w ostatnim czasie; 

5) o zaistniałym fakcie Administrator powiadamia właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną 
i przekazuje informacje ustalone w ramach pkt 4; 

6) Administrator ściśle stosuje się do instrukcji i poleceń wydawanych przez upoważnione organy i/lub służby, w szczególności  
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie wdrożenia dodatkowych procedur bezpieczeństwa, biorąc pod 
uwagę zgłoszony przypadek; 

7) Administrator, w miarę możliwości, ustala obszar, w którym poruszał się i przebywał Gość; 
8) Administrator przeprowadza rutynowe sprzątanie i dezynfekcję obszaru Ośrodka, o którym mowa w pkt 7; 
9) na okres wykonywania czynności, o których mowa w pkt 1-8, czasowo zostaje wstrzymane przyjmowanie nowych Gości; 

2. W przypadku stwierdzenia u Gościa niepokojących objawów, o których mowa w pkt 1, w czasie trwania pobytu w Ośrodku, 
Administrator stosuje odpowiednio postanowienia pkt 1 oraz podejmuje wszelkie inne niezbędne kroki mające na celu 
zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19. 
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Załącznik nr 1 
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Załącznik nr 2 
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Załącznik nr 3 
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Załącznik nr 4 
 

 


