COVID-19 saugos planas
2021 m. vasaros stovykloms
**2021 m. balandžio 9 d. – ateityje gali būti pakeitimų**

Bendrai
➢
➢
➢
➢
➢

Vakcinacija privaloma visiems galintiems skiepytis
Negatyvus PCR testo rezultatas tiems, kurie nėra pasiskiepiję
Kaukės, atstumas, rankų plovimas
Kasdieninis simptomų patikrinimas
Užsiėmimai lauke laikantis atstumo

Prieš stovyklą
•
•
•
•

Visi dalyviai, įskaitant stovyklautojus, darbuotojus ir savanorius, kurie gali būti skiepijami, turės
būti pilnai pasiskiepiję, kad galėtų dalyvauti 2021 m. Neringoje
Neskiepyti asmenys turi atlikti PCR testą ne ankščiau kaip prieš 3 dienas prieš atvykimą
Neskiepyti asmenys turi pateikti negatyvaus testo rezultatą atvykus
Vermonto valstija nebereikalauja laikytis karantino prieš atvykimą (2021 m. bal. 9 d. informacija)

Pirmoji diena
• Atsisveikinimas mašinų stovėjimo aikštelėje; paskirstytos atvykimo valandos
• Tėveliai pasilieka mašinoje – nesibūriuojama stovyklavietėje
• Vadovai padės nešti lagaminus ir bus išskirtinai atidūs vaikams, ypač jaunesniems ir
pirmą kartą stovyklaujantiems
• Visi, kurie lieka stovykloje, bus patikrinami dėl COVID-19 simptomų prieš įeinant į
pagrindinę stovyklavimo zoną
• Turintiems COVID-19 simptomų, nebus leidžiama pasilikti

NPIs (Non-pharmaceutical Interventions) Ne farmacinės priemonės
•
•
•
•
•
•

Visi visada dėvi kaukes išskyrus valgant, miegant, prausiantis ar maudantis
Stovyklautojai ir vadovai atsiveža savo trisluoksnes vienkartines kaukes (esant reikalui turėsime
stovykloje)
Laikomasi šešių pėdų atstumo, kiek įmanoma nameliuose ir sporto metu
Patalpų langai ir durys kiek įmanoma bus atviri; bus naudojami ventiliatoriai
Pašaliniai asmenys nebus įleidžiami, išskyrus prekių vežėjai
Vadovai neišvyks iš stovyklavietės be ypatingos priežasties

Valymas ir dezinfekavimas
•
•
•
•

Dažnas rankų plovimas/dezinfekavimas
Dezinfekavimo stotelės bendrose stovyklavietės vietose
Popieriniai rankšluoščiai prie kriauklių
Bendros patalpos nuolat po užsiėmimo dezinfekuojamos

Nameliai ir grupuotės sudarymas
• Per šeimų stovyklas: viena šeima viename namelyje
• Vaikų stovyklose: vadovas ir penki vaikai namelyje nurodytose vietose
• Vaikų stovyklose: du nameliai sudaro vieną grupę

Užsiėmimai
•
•
•
•

Dauguma užsiėmimų vyks lauke, tiek kiek leidžia sąlygos
Dauguma užsiėmimų vyks su savo grupele
Užsiėmimai visai stovyklai vyks lauke
Užsiėmimų viduje limitas - vienu metu vienoje vietoje tik viena grupė

Valgomasis
•
•

Bus valgoma lauke kiek tik leis sąlygos, o viduje - tik su savo grupe
Maistas bus patiekiamas šeimos stiliumi; bus atneštas prie stalo ir bendrai
surenkamos lėkštės

Įtarus atvejį
•
•
•
•

•
•
•
•

Kasdieninę simptomų patikrą atlieka namelio vadovas
Jei yra simptomų, stovyklaują nuveda pas slaugę,-ą
Slaugė/as įvertina simptomus
Jei simptomai nėra susiję su kitais atvejais (alergija, perkaitimu karštą dieną ir pan.), bus
įtariamas ligos atvejis, stovyklautoja,-as bus izoliuojamas
• 13 namelis skirtas izoliavimo atvejams
• Izoliuoti vaikai privalės išvykti iš stovyklos kaip galima greičiau (su tėvais bus susisiekta
dėl vaiko paėmimo)
Tokiu atveju, visa grupė pradeda karantiną, kiekvienas savo namelyje atskirai
Karantinuoti nameliai toliau tarpusavyje dalyvauja užsiėmimuose, atskirai nuo kitų stovyklautojų
Tos grupės vaikų tėvams bus pranešta, kad kažkas iš stovyklautojų turi simptomų
Jei daugiau nei vienas stovyklautojas iš to pačio namelio turi simptomų, visi to namelio vaikai bus prašomi
kuo greičiau išvykti iš stovyklos

Vadovų apmokymas
•
•
•

•

Visi darbuotojai bus apmokyti, kaip laikytis Neringos COVID-19 nurodymų
Visų darbuotojų bus reikalaujama, kad būtų laikomąsi nurodymų
Sveikatos prižiūrėtojai gaus papildomos informacijos ir bus apmokyti atpažinti simptomus
Sveikatos prižiūrėtojai bus aprūpinti priemonėmis (PPE), kad galėtų saugiai padėti
izoliuotiems asmienims

