Drodzy uczestnicy!
W zaistniałej sytuacji epidemiologicznej, naszym priorytetem jest Wasze bezpieczeństwo. Dlatego
podczas pobytu na obozie projektu FOLM wprowadziliśmy poniższe zasady obowiązujące Was i nas.
Uczestnicy obozu:
- Są zdrowi w dniu wyjazdu, co poświadczają pisemnie na otrzymanym oświadczeniu o braku infekcji
oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
- Nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną
o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem obozu, co stwierdza się na podstawie oświadczenia
uczestnika.
- Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z
zachowanie dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad
higieny.
- Jeśli u uczestnika obozu występują niepokojące objawy choroby (podwyższona temperatura, kaszel,
katar, duszności), zostanie niezwłocznie przetransportowany do miejsca zbiórki rozpoczynającej
obóz.
- Jeżeli uczestnik choruje na chorobę przewlekłą, ma obowiązek poinformować o tym fakcie
pracownika Banku Żywności na etapie zgłaszania udziału do projektu FOLM. W przypadku
wystąpienia u uczestnika choroby przewlekłej, konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w projekcie.
Zapewnienie bezpieczeństwa podczas obozu projektu FOLM
Ogólne:
- Bank Żywności zapewnia środki higieniczne oraz ochrony osobistej w ilości wystarczającej dla
personelu oraz uczestników projektu FOLM
- Bank Żywności zapewnia dostęp do miejsc, w których uczestnicy mogą myć ręce mydłem oraz
wodą.
- Bank wraz z współpracującymi organizacjami umieszczają dozowniki z płynem odkażającym przy
wejściach do budynku oraz pomieszczeniach/ strefach wspólnie używanych.
- Lider wyprawy ma prawo wyznaczyć osobę odpowiedzialną do pomiaru temperatury uczestnikom
oraz kadrze projektu.
Zbiórka i spotkanie organizacyjne przed wyruszeniem na obóz:
- Spotkanie organizacyjne odbywa się tylko w obiektach, bazach i miejscach spełniających warunki
bezpieczeństwa (min. opinia straży pożarnej, dopuszczenie obiektu do użyteczności publicznej)
- Obiekty, w których odbywa się spotkanie organizacyjne posiadają odrębną strefę zapewniającą
ograniczenie kontaktu z osobami niebędącymi uczestnikami projektu.
- Obiekty, w których odbywa się spotkanie organizacyjne zapewniają możliwość zachowania
podstawowych zasad bezpieczeństwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego.
- Pomiędzy spotkaniami organizacyjnymi obiekt, w którym odbywa się spotkanie organizacyjne, jest
poddany dodatkowemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów,
włączników, itp.
Obóz:
- Bank Żywności zapewnia każdemu uczestnikowi projektu namiot jednoosobowy.
- Obozy są organizowane w miejscach spełniających warunki bezpieczeństwa, w specjalnie
wyodrębnionych do tego miejscach.

- W przypadku pojawienia się niepokojących objawów, Bank Żywności zapewnia możliwość izolacji
osób z pojawiającymi się objawami.
- Od kadry oraz uczestników obozu wymagane jest regularne i dokładne mycie rąk wodą z mydłem
oraz dezynfekowanie ich specjalnym środkiem.
- Obowiązuje regularne uzupełnianie dozowników.
Zakwaterowanie:
- Liczba uczestników przebywająca w obiekcie zakwaterowania dostosowana jest do standardu
obiektu i zapewniająca dystans społeczny podczas pobytu.
- Zakwaterowanie organizowane jest tylko w obiektach spełniających warunki bezpieczeństwa (min.
opinia straży pożarnej, dopuszczenie obiektu do użyteczności publicznej).
- Bank Żywności zapewnia odpowiednią liczbę miejsc noclegowych przy zachowaniu 4 m w
powierzchni noclegowej dla jednej osoby.
- Dystans społeczny jest zachowany także przy korzystaniu z pionu sanitarnego.
- Obiekty, w których odbywa się zakwaterowanie zawierają odrębną strefę zapewniającą
ograniczenie kontaktu z osobami niebędącymi uczestnikami tego projektu.
- Pomiędzy grupami obiekt, w którym odbywa się zakwaterowanie, poddany jest dodatkowemu
sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników, itp.
Wyżywienie:
- Organizacja punktu zbiorowego żywienia zapewnia zachowanie dystansu pomiędzy uczestnikami.
Jeżeli to możliwe, grupa powinna stosować wytyczne dla gastronomii.
- Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć z dodatkiem detergentu w temp. min 60 stopni lub je
wyparzać.
- Stosować bezpieczny sposób przechowywania produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami
dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny żywienia.
- W obozowej kuchni, w miarę możliwości należy zwiększyć odległość stanowisk pracy. Szczególną
uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy,
opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
- Do pracy w kuchni obozowej mogą być dopuszczone osoby zdrowe, które nie miały kontaktu z
osobami podejrzanymi o zakażenie oraz nie mające infekcji.
- W przypadku korzystania z cateringu wymagane są jednorazowe pojemniki i sztućce.
Transport:
- Dojazd na miejsce obozu jest organizowany w formie dojazdu własnego bądź transportu
zorganizowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, o których mowa w ograniczeniach.
- Postój w trakcie transportu zapewniony jest w miejscach gwarantujących ograniczony do
minimum kontakt z osobami trzecimi.
- Zbiórka przed wyjazdem jest zorganizowana w miejscu zapewniającym przestrzeń dla zachowania
dystansu społecznego.

