Załącznik nr 1 do Decyzji nr 69
Nadleśniczego Nadleśnictwa
Lubsko

Regulamin dla osób korzystających z infrastruktury Ośrodka Edukacji
Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich i wieży przeciwpożarowowidokowej oraz uczestniczących w zajęciach edukacyjnych
podczas pandemii COVID-19

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 października
2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 1758 z późn. zm.)
I. Zasady ogólne
1. Na parkingu przy wieży, we wszystkich obiektach (wieża, sale wystawowe, sala
konferencyjna, wiata) oraz na terenie wewnętrznym ośrodka obowiązuje nakaz
zakrywania ust i nosa (maseczki, itp.), dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów
oraz zachowanie odpowiedniego dystansu od innych osób (1,5 m).
2. Na terenie ogrodu dendrologicznego ośrodka oraz w lesie (ścieżka dydaktyczna
„Na Wąwozach”, trasy spacerowe) obowiązuje nakaz zachowania odpowiedniego
dystansu od innych osób (1,5 m).
3. Na taras widokowy wieży może jednorazowo wejść do 15 osób. Do sal
wystawowych i sali konferencyjnej może jednorazowo wejść do 20 osób.
4. Infrastruktura turystyczna (na ścieżce dydaktycznej, na wieży i parkingu pod
wieżą, na terenie ogrodu dendrologicznego oraz wiata na terenie ośrodka) nie jest
dezynfekowana. Wskazane jest unikanie kontaktu z poręczami, ławami, tablicami,
barierkami, ogrodzeniami, toaletą przy wieży, itp. – bez zabezpieczenia (rękawiczki,
własny środek do dezynfekcji), ze względu na ryzyko zakażenia. Toaleta typu toi-toi
jest dezynfekowana jeden raz dziennie.
5. Wszelkie odpady (zużyte maseczki, rękawiczki i śmieci) należy wrzucać do
kontenera stojącego przy parkingu lub zabrać ze sobą.
6. Przebywający na terenie ośrodka i wieży zobowiązani są do stosowania się do
regulaminów i wytycznych obowiązujących na terenie danych obiektów oraz
aktualnych zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
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7. Aktualne informacje związane z epidemią koronawirusa Sars-CoV-2 w Polsce,
w tym o sposobach ochrony przed zakażeniem można znaleźć pod adresem:
www.gov.pl/web/koronawirus
II. Dodatkowe zasady dla grup zorganizowanych, w tym grup szkolnych
1. Przed planowaną wycieczką i/lub zajęciami edukacyjnymi, kierownik
wycieczki/nauczyciel-opiekun jest zobowiązany do ustalenia z pracownikami ośrodka
kwestii organizacyjnych i sanitarnych, w tym:
- terminu wycieczki,
- ilości osób uczestniczących w zajęciach,
- ilości dorosłych opiekunów/nauczycieli (wymagana jest co najmniej jedna osoba
dorosła na 15 nieletnich uczestników zajęć),
- formy i tematyki zajęć,
- odpowiedniego ubioru oraz wyposażenia uczestników zajęć.
2. Kierownik wycieczki szkolnej oraz nauczyciele-opiekunowie są zobligowani do:
1) obowiązku przygotowania i archiwizowania listy obecności wszystkich uczestników
wycieczki/zajęć edukacyjnych,
2) zapoznania uczestników zajęć edukacyjnych z regulaminem zajęć oraz zasadami
przebywania na terenie ośrodka i wieży,
3) dopilnowania przestrzegania regulaminu oraz obowiązujących zasad przez
uczestników wycieczki,
4) przebywania ze swoimi podopiecznymi przez cały czas na terenie obiektów
ośrodka.
3. W przypadku nie spełnienia warunków ujętych w niniejszym regulaminie i/lub nie
przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa i wymogów w związku z
panującą pandemią COVID-19 uprzedzamy o możliwości odwołania/przerwania
prowadzonych zajęć przez pracowników ośrodka.
III. Kontakt i informacje: www.lubsko.zielonagora.lasy.gov.pl; tel. 607 133 384

