Противоепидемични мерки и правила*
на „ Марина спорт “
I. Мерки по време на пътуване
- По време на пътуването децата трябва да бъдат задължително със
защитна маска/шлем.
- Ще се извършва дезинфекция на ръцете и обувките на децата преди
качване в превозното средство.
- Ще се извършва дезинфекция на автобуса 2 пъти на ден преди
ползване.

II. Мерки по време на летен тийн лагер с „Марина
спорт“
- Ще подсигурим необходимите материали за спазване на здравните
изисквания – дезинфектанти , мокри кърпички , продукти за
почистване и дезинфекция.
- Задължително миене на ръцете на децата преди всяко хранене .

III. Мерки по време на ежедневните заниманията
- Заниманията ще се провеждат в групи, спазвайки необходимата
социална дистанция.
- Дезинфекциране на уредите за игра, алпийски способи веднъж
дневно.

*Мерките са взети предвид изискванията за опазване здравето и
живота на децата от Министерство на здравеопазването.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С

ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА

Долуподписаният/ата…………………………………………………………………………..
(посочват се трите имена на родителя)
в качеството на родител на…………………………………………………………………….
(посочват се трите имена на детето)
Запознат/а съм, че:
 фирма „Марина спорт“ ООД осигурява спазването на всички необходими хигиенни
изисквания за защита на здравето и живота на детето ми и на всички останали
деца, но не може да даде гаранции за неразпространение на заразни заболявания,
в т.ч. и COVID-19.
 трябва да следя температурата и здравния статус на детето си, да го оставя вкъщи и да
се консултирам с личния лекар при температура, по-висока от 37.3°С и/или
грипоподобни симптоми.
 при необходимост от консултация с екипа на фирмата да я осъществя при възможност
на открито, при спазване на физическа дистанция и използване на лични предпазни
средства, при предварително уговорена среща, по телефон: +359 884 609 883 или емайл info@marinasport.net .
 е необходимо да съдействам за изпълнение на предприетите от фирма „Марина
спорт“ ООД противоепидемични мерки и контрол за спазването им с цел
опазване здравето на децата и служителите, в т.ч. правилата за физическа
дистанция в и извън лятната занималня.
Декларирам, че:
 приемам да спазвам противоепидемичните мерки и правила на фирма „Марина
спорт“ ООД за работа в условия на извънредна епидемиологична ситуация на
територията на страната.
 не ми е известно детето ми да е било в контакт със заразно болни.
 не ми е известно член на моето семейство да е заразен с COVID-19.
 при промяна на декларираните обстоятелства, относно здравословното състояние
на детето ми, веднага ще уведомя фирмата и ще преустановя посещението му в лятната
занималня на Витоша, Алеко предлагана от „Марина спорт“ ООД.

Дата: ………………………

Подпис: ………………………

