Toronto Public Health Guidelines
Безпека - З метою запобігти розповсюджуванні Ковід-19, СУМівські
табори відповідатимуть вказівкам про охорону здоров’я м. Торонто та
згідно з приписами Онтарійського Міністерства Охорони Здоров’я
вироблених для проведення денних таборів.
Безпека таборовиків є найбільшим пріорітетом. Поодинокі групи
таборовиків проводитимуть зайняття виключно по своїх групах не
спілкуючись з дітьми в других групах.
Таборовики - зобов’язані кожночасно носити маску всередині як і
надворі; зобов’язані дотримуватися правил дистанції; зобов’язані
мати свої власні приладдя для рукоділля які при кінці табору заберають зі
собою i цьогорічний табiр не включає будь-які прогульки автобусами
чи відвідини публічніх басейнів.
В додатку:
• Виключно

зареєстровані таборовики можуть брати участь;
• Кімнати влаштовані в такий спосіб, щоби забезпечити дотримання
фізичної дистанції;
• Обіди і перекуски є відповідальністю батьків.

Правила Таборової Поведінки
Кожний таборовик зобов’язується дотримуватися правила таборової
поведінки, що включнає:
• Дотримання

фізичної дистанції
• Носіння маск\ покриття на лиці
• Гігієчний етикет при чханнi та митті рук
Таборовики які не можуть або не хочуть додержатися правила
таборової поведінки можуть бути випрошені з табору, щоби
забезпечити безпеку других таборовиків. Самозрозуміло, що перед
тим щоб випросити дитину з табору, будуть вживані заходи
позитивної зміни поведінки.

Чищення - Приміщення будуть чищені та дезінфектовані набагато
частіше, зокрема зосереджуючи увагу на предмети спільного дотику

як напр. ручки до дверей, столи, тощо. Спільні кімнати і приміщення
будуть чищенні після зайнять кожної групи дітей.

Перед Табором - Батьки одержатимуть дзвінок перед початком
табору, щоби:
• перейти

правила
• перевірити стан здоров’я дитин перед табором
• перейти правила і вказівки охорони здоров’я
• Розмова

з членом Таборового Складу перед початком табору є
обов’язковим для прийняття дитини на табір.

Прибут і перевірка стану здоров’я - Денна реєстрація на Табір
відбуватиметься залежно від погоди на дворі перед будинком.
1.

2.

3.

Присутність oпікунів (18 років вгору ознайомлені із
здоров’ям дитини) обов’язкова при денній перевірці стану
здоров’я дитини членом складу і для одержання відповідей на
запитник про здоров’яперевіряє
Таборовики які проявляють симптоми Ковід-19, їхні брати чи
сестри та другі члени родини не будуть прийняті на табір.
o Опікунів попроситься забрати дитину домів і піти на
перевірку стану здоров’я в місцевому відділі охорони
здоров’я.
У випадку, що будь-який член родини проявляє симптоми Ковід19, або був у контакті з будь-ким, що має Ковід-19 і в результаті
повинен само-ізолюватися вдома, таборовик обов’язково також
залишитися вдома.

Захворіння на таборі - У випадку, що дитина захворіє на таборі,
він\вона буде відокремлений\-a від решта гуртка в окремій кімнаті
для відпочинку під опікою члена складу.

В такому випадку опікуни будуть негайно повідомлені, щоби
підбирати свою дитину. Опікунів попроситься піти з дитиною на
перевірку стану здоров’я в місцевому відділі охорони здоров’я. Вразі
неґативного результату, дитині буде дозволено повернутися на
табір, після 24-годинного прояву жодних симптомів.

