ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 2022
Tο παρόν εγχειρίδιο δημιουργήθηκε βάσει τις εγκυκλίου ,η οποία εστάλη
από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
από εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της δημόσιας υγείας
έναντι του κορωνοιού Covid-19 και προβλέπει την ενημέρωση όλων των
εμπλεκομένων φορέων που λειτουργούν κατασκηνώσεις, των γονέων
αλλά και των φιλοξενούμενων.
Το επιχειρησιακό σχέδιο αυτό προβλέπει ρυθμίσεις , ενέργειες, αλλαγές
σε όλα τα τμήματα της κατασκήνωσης και θα κοινοποιηθεί σε όλα τα
στελέχη, στους γονείς και στους κατασκηνωτές που θα φιλοξενηθούν
αυτό το καλοκαίρι στην κατασκήνωση.
ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ COVID-19 ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ
Η Υπεύθυνη ομάδα Covid της κατασκήνωσης απαρτίζεται από την ιατρό
της κατασκήνωσης υπεύθυνη για την ενημέρωση των παιδιών και των
στελεχών σχετικά με το COVID-19 καθώς και για την εφαρμογή του
πρωτοκόλου σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε περίπτωση
κρούσματος,και β)
Τον Υπαρχηγό της κατασκήνωσης κ.ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΛΑΧΟ υπεύθυνο για ττην
καθημερινή παρακολούθηση των οδηγιών ,την εποπτεία τήρησης των
μέτρων ,την παρακολούθηση των κρουσμάτων,τις διαδικασίες
απολύμανσης των χώρων ,την επικοινωνία με τις αρμοδιες υπηρεσίες και
την επικοινωνία με τους γονείς.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ
Οι γονείς /κηδεμόνες θα πρέπει να ανεβάσουν σε linκ της
κατασκήνωσης(γνωστοποίηση θα γίνει με email πριν την έναρξη της
περιόδου) την σελίδα με τα εμβόλια του παιδιού και ιατρική βεβαίωση
του παιδιάτρου ότι το παιδί είναι υγιή και χωρίς συμπτώματα COVID-19
καθώς και τα αποτελέσματα RAPID-TEST το οποίο θα πρέπει να έχει γίνει
24 ώρες από την προσέλευση.

Όλα τα στελέχη και το λοιπό προσωπικό θα πρέπει να προσκομίσουν
πρόσφατη βεβαίωση ότι είναι υγιή και χωρίς συμπτώματα COVID-19
Επίσης τα στελέχη και οι εργαζόμενοι είναι κατά το 95% εμβολιασμένοι
και οι είσοδός τους γίνεται με βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος
RAPID -TEST που Θα πραγματοποιηθεί εντός 24 ωρών πριν την έναρξη
κάθε περιόδου.
Μια μέρα πριν την έναρξη της περιόδου γίνεται όλων των χώρων
ΕΝΑΡΞΗ

Μεταφορά κατασκηνωτών
Η προσέλευση και η αποχώρηση των παιδιών σύμφωνα με την
εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα γίνει
με ιδιωτικό μεταφορικό μέσο .Για όσους κατασκηνωτές έρθουν με το
ΚΤΕΛ θα υπάρχει αυτοκίνητο της εταιρείας στην πλατεία του
Γραμματικού για την μεταφορά τους στην κατασκήνωση.

Υποδοχή
Η προσέλευση των παιδιών για να αποφευθεί ο συνοστισμός θα γίνει
σε διαφορετικές ώρες ανάλογα την ηλικία του παιδιού.
Η παραλαβή των παιδιών θα γίνει στην είσοδο της κατασκήνωσης
Το ιατρικό προσωπικό θερμομετρεί τα παιδιά και ελέγχει το σχετικό
ερωτηματολόγιο για το COVID-19 .Το ερωτηματολόγιο εστιάζει σε δύο
θέματα α)την ύπαρξη συμπτωμάτων και β) το ιστορικό επαφής της
τελευταιες 10 ημέρες και παραλαμβάνει το παιδί με την ένδειξη
βεβαίωσης αρνητικού RAPID-TEST που θα ‘εχει πραγματοποιηθεί εντός
24 ωρών πριν την άφιξη.
Οι γονείς αφήνουν τα πράγματα του παιδιου σε συγκεκριμένο σημειο
που θα έχει καθορισθεί εκ των προτέρων στην είσοδο και
αναχωρουν.(απαγορεύεται η είσοδος των γονέων στην κατασκήνωση)
Μετά τον ιατρικό έλεγχο και τον έλεγχο των δικαιολογητικώνν τα στελέχη
θα οδηγούν το κάθε παιδί στην ομάδα του.

Εάν για κάποιο λόγο ο γονέας θα πρέπει να εισέλθει στην κατασκήνωση
θα πρέπει να θερμομετρηθεί και να φορέσει μάσκα.
Συστήνεται οι όποιες οικονομικές συναλλαγές να πραγματοποιούνται
τραπεζικά
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Ενημέρωση των παιδιών
Τις πρώτες ημέρες σε μικρά γκρουπ τα παιδιά θα ενημερωθούν για τους
κανόνες ασφαλείας και τις προφυλάξεις που θα πρέπει να τηρούν όπως:
*Πως και πότε να πλένουν και να καθαρίζουν αποτελεσματικά τα χέρια
τους
*Πως να κρατούν φυσικές αποστάσεις σε διάφορες τοποθεσίες
(τραπεζαρία,χώρους διασκέδασεις,κοινοχρήστους χώρους κλπ)
*Ποια είναι τα συμπτώματα που πρέπει να προσέξουν και σε ποιον θα το
αναφερουν.
*Τι πρέπει να κάνουν όταν βήχουν η φτερνίζονται.

Διαμονή
Οι κατασκηνωτές θα κοιμούνται σε κουκέτες αραιωμένες για να υπάρχει
αρκετός χώρος μεταξύ τους και με το σύστημα πόδια κεφάλι.
Για το φετινό καλοκαίρι δεν επιτρέπεται η επίσκεψη κατασκηνωτών
στους άλλους κοιτώνες και ιδιαίτερα σε κοιτώνες άλλης κοινότητας.
Εάν υπάρχουν αδέλφια συστήνεται η συνάντησή τους να γίνεται σε
εξωτερικούς χώρους (κιόσκι, θέατρο κλπ) και όχι στα σπιτάκια
Τα σπιτάκια διαθέτουν μπρος πίσω παράθυρα και ο ομαδάρχης θα
φροντίζει να είναι ανοικτά για τον καλό εξαερισμό του χώρου.
Στα σπιτάκια καθαρίζονται και απολυμαίνονται από το προσωπικό της
καθαριότητας καθημερινά καθώς και όλες οι επιφάνειες όπως κρεβάτια,
πόμολα, καρέκλες, κ.λ.π.)

Δραστηριότητες- ψυχαγωγία

Το πρόγραμμα της κατασκήνωσης προσαρμόζεται αναλόγως ώστε να
τηρηθούν πιστά οι οδηγίες της εγκυκλίου του Υπουργείου. Η
κατασκηνωτική δύναμη χωρίζεται σε 13 κοινότητες και κάθε κοινότητα
μπορεί σε ορισμένα αθλήματα να χωρίζεται σε τρεις ομάδες.
Για λόγους ασφαλείας των παιδιών φέτος δεν θα πηγαίνουν τα παιδιά
στην θάλασσα .
Οι κοινότητες θα εισέρχονται στους χώρους διασκέδασης σταδιακά για
να μη γίνεται συνωστισμός.
Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων και της βραδινής ψυχαγωγίας θα είναι
αναρτημένο στον πίνακα των ανακοινώσεων προς ενημέρωση των
κατασκηνωτών
.

Προμηθευτές- εξωτερικοί Συνεργάτες
Τα άτομα αυτά θα πρέπει να εισέρχονται στο χώρο φορώντας μάσκα κ

Προσωπικό
Εκπαίδευση όλων των εργαζομένων από το ιατρό εργασίας για την
τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας .
Τακτικός έλεγχος από τον ιατρό εργασίας και συνεχή ενημέρωση
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΟΔΥ.

Ατομική
Θα ορισθούν χώροι ατομικής υγιεινής για κάθε κοινότητα .
Στους κοινόχρηστους χώρους ατομικής υγιεινής υπάρχει πάντοτε μόνιμη
υπάλληλος καθαριότητας η οποία φροντίζει να είναι πάντοτε οι χώροι
καθαροί και να απολυμαίνονται και να υπάρχουν επαρκή είδη ατομικής
υγιεινής (κρεμοσάπουνο, αντισυπτικό)
Θα υπάρχει αρκετή επισήμανση για να αποφεύγεται ο συνωστισμός

Καθαριότητα
Πριν από κάθε περίοδο θα γίνει όπως κάθε χρόνο απολύμανση όλων
των χώρων της κατασκήνωσης.

Η απολύμανση γίνεται από πιστοποιημένη εταιρεία και σε όλους τους
κλειστούς χώρους γίνεται και μικροβιολογική απολύμανση.
Πριν την έναρξη της κατασκήνωσης γίνεται βιοκαθαρισμός των
στρωμάτων με πιστοποιημένα οικολογικά υλικά προηγμένης
τεχνολογίας σύμφωνα με τα συστήματα και την ισχύουσα Ελληνική και
Ευρωπαική νομοθεσία.
Θα υπάρχει πρόγραμμα και τρόπος ημερήσιου
απολύμανσης για τον κάθε χώρο .

καθαρισμού

και

Επισκεπτήριο-άδειες
Το επισκεπτήριο για την φετινή χρονιά απαγορεύεται καθ’ όλη την
διάρκεια της περιόδου.
Όσοι γονείς θέλουν να φέρουν κάποια πράγματα στα παιδιά
(απαγορεύονται τα τρόφιμα), θα τα παραδώσουν στην πύλη και η
κατασκήνωση θα φροντίσει να τα παραδώσει στα παιδιά.
Οι άδειες απαγορεύονται και επιτρέπονται μόνο σε έκτακτες
περιπτώσεις ( επίσκεψη σε γιατρό, εξετάσεις κτλ ).
Οι γονείς υποχρεούνται εάν ο ιατρός της κατασκήνωση κρίνει ότι το παιδί
θα πρέπει να απομακρυνθει από την κατασκήνωση να έρθει εντός τριών
ωρών να το παραλαβει
Ρούχα η άλλα αντικείμενα που φέρνουν οι γονείς στα παιδιά τους
ψεκάζονται εξωτερικά και παραμένουν στην είσοδο σε συγκεκριμένο
χώρο . Παραδίδονται στα παιδιά μετά από 3-4 ώρες

Ύποπτο κρούσμα
Σε περίπτωση ύποπτου κρούσματος εφαρμόζεται το πρωτόκολλο .

