ZASADY HIGIENY
PODCZAS POBYTU NA OBOZIE / KOLONII FUNDACJI HOBBIT

1). Zaleca się zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (co najmniej 2 metry).
2). Należy regularne i dokładne myć ręce - wodą z mydłem przez 30 sekund, nie omijając żadnej
części, tak jak jest to opisane w instrukcji Głównego Inspektoratu Sanitarnego (instrukcje
należy umieścić w widocznym miejscach na obozie/kolonii) lub zdezynfekować dłonie
środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
Ręce należy myć :
•
•
•
•

zawsze przed jedzeniem
po skorzystaniu z toalety
po wydmuchaniu nosa, kaszlu lub kichaniu
zawsze, jeśli ręce są brudne, lepkie itp.
3). Dozowniki z płynem odkażającym należy umieścić w widocznych miejscach na
obozie/kolonii i regularnie napełniać.
4). Nie należy dotykać dłońmi okolic twarzy - zwłaszcza ust, nosa i oczu. Należy przestrzegać
higieny kaszlu i oddychania.
Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach, jeśli
skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu czy kichania) osób chorych. Istnieje
ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy
lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. Podczas kaszlu i
kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć
chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je
środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega
rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można
łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby. Dłonie
dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa
lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni
na siebie.
5). Zaleca się regularne wycieranie środkiem dezynfekującym powierzchni dotykowych – w
tym stołów, klamek, włączników światła, poręczy i innych przedmiotów np. telefonów (np.
wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym) lub przecierane wodą z
detergentem. Telefonów nie należy kłaść na stole i nie należy korzystać z nich
podczas jedzenia.
6). Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, należy
regularnie i starannie sprzątać, z użyciem wody z detergentem, a sprzęt obozowy regularnie
dezynfekować.

