Informacja w sprawie realizacji wycieczek zagranicznych ATAS
w roku szkolnym 2020/2021
Wycieczki szkolne organizowane przez szkoły we współpracy z ATAS będą odbywać się z uwzględnieniem
najważniejszych zasad sanitarnych zapewniających bezpieczeństwo wszystkich uczestników. Stworzony
został zbiór najważniejszych procedur podobnych do wytycznych dotyczących wypoczynku dzieci i młodzieży
podczas wakacji 2020 opracowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego we współpracy z
Ministerstwem Zdrowia oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej. Szczegółowa lista zasad i procedur może
się różnić w zależności od kraju docelowego, ponieważ jesteśmy zobowiązani do przestrzegania regulacji
prawnych i wytycznych właściwych dla danego kraju, a te mogą się różnić w zależności od kierunku wyjazdu.
Procedury bezpieczeństwa w obiektach hotelowych
1.
2.
3.
4.

Pokoje są sprzątane, wietrzone i dezynfekowane.
W pomieszczeniach wspólnych dostępne są płyny do dezynfekcji.
Posiłki przygotowywane są z zachowaniem zasad higieny, w sterylnych warunkach.
Obiekt jest zaopatrzony w izolatkę, którą udostępnia osobom z objawami wskazującymi na
wystąpienie choroby.

Realizacja programu wycieczki szkolnej

1. Przejazd autokarem będzie odbywał się zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
transportu publicznego obowiązującymi w Polsce w dniu wyjazdu.
2. Jeśli kraj, przez który będzie przejeżdżał nasz autokar będzie narzucał dodatkowe restrykcje
związane z podróżą inne niż te od polskich władz, one także zostaną spełnione.
3. W przypadku transportu samolotem przestrzegane będą wszystkie zasady bezpieczeństwa aktualnie
obowiązujące w ruchu lotniczym – na przykład mierzenie temperatury przy wejściu na teren
lotniska, zachowanie dystansu społecznego na obszarze terminala lotniskowego, korzystanie z
ogólnodostępnych płynów do dezynfekcji na terenie lotniska, używanie zasłony na usta i nos w
wyznaczonych miejscach.
4. Program zostanie przeprowadzony w taki sposób, żeby unikać dużych zgromadzeń na małej
przestrzeni i umożliwiać zachowywanie bezpiecznego dystansu społecznego oraz ograniczanie
kontaktu z osobami trzecimi. Przewidujemy wiele spacerów i oglądania obiektów z zewnątrz.
Będziemy konsekwentnie realizować te założenia, oczywiście przedkładając względy bezpieczeństwa
nad kwestie turystyczno-krajoznawcze.
5. W trakcie zwiedzania obiektów uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa
obowiązujących w danym obiekcie. W muzeach i innych obiektach zamkniętych może być to na
przykład konieczność używania zasłony na usta i nos lub ograniczenie liczby osób przebywających
jednocześnie w danym pomieszczeniu.
6. Wszyscy uczestnicy wycieczki są zobowiązani do przestrzegania najważniejszych zasad
bezpieczeństwa:
- dbania o higienę, w szczególności częstego mycia / dezynfekowania rąk,
- niezwłocznego zgłaszania wszelki niepokojących objawów chorobowych takich jak kaszel,
duszności, podwyższona temperatura
- korzystania z osłon na usta i nos na polecenie pilota wycieczki, kierownika wycieczki lub opiekuna
7. Sugerujemy, żeby wyżej wymienione zasady zostały dopisane do regulaminu wycieczki tworzonego
przez szkołę organizującą wyjazd i podpisane przez rodziców i uczestników.
8. Nauczyciele pełniący funkcje kierownika i opiekunów na wycieczce zostaną przeszkoleni z
najważniejszych zasad i procedur bezpieczeństwa na wyjazdach.

Odpowiedzialność rodziców:
1. Każdy rodzic jest zobowiązany do dostarczenia pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia dziecka.
W oświadczeniu rodzic/opiekun prawny informuje, że dziecko nie ma objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną (np. gorączki, duszności, kaszlu)oraz nie miało kontaktu z osobą
zakażoną, chorą lub podejrzaną o zakażenie COVID-19 w ciągu 14 dni poprzedzających wyjazd.
2. Rodzice w dniu odprowadzania dziecka na zbiórkę także są zdrowi. Podczas zbiórki jeśli to możliwe
zachowują bezpieczną odległość od pozostałych rodziców i uczestników i nie wchodzą do autokaru.
3. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas
pobytu na wycieczce.

