Μέτρα Προστασίας και Ασφάλειας
Προτεραιότητα του Κτήματος Αρίστη είναι ένα ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά που φιλοξενούμε
κάθε χρόνο στο summer camp. Παρακάτω, ακολουθούνται τα μέτρα προστασίας που θα τηρηθούν
κατά τη διάρκεια του φετινού camp:

Το Κτήμα Αρίστη έχει συνολική έκταση 4 στρέμματα. Οι αξιοποιήσιμοι χώροι συνολικής επιφάνειας
2 στρεμμάτων, επιτρέπουν στα παιδιά ελευθερία και αποφυγή συνωστισμού.

Μέγιστος αριθμός συμμετοχών είναι τα 20 παιδιά ανά εβδομάδα, με μέγιστο αριθμό τα 12 παιδιά
ανά ομάδα.

Χρήση μάσκας – γαντιών από το σύνολο του προσωπικού υποστήριξης του camp (Προσωπικό
Υποδοχής, καθαριότητας κλπ)

Παροχή αντισηπτικού σε όλους τους χώρους του κτήματος. Καθημερινή απολύμανση των χώρων
από το προσωπικό καθαριότητας, με πιστοποιημένα υλικά.

Παροχή χειρουργικών μασκών για παιδιά και ενήλικες (για επείγουσα κατάσταση)

Κατά την άφιξη του παιδιού στο Κτήμα:
Θερμομέτρηση πριν την είσοδο στο χώρο του camp. Σε περίπτωση που η θερμοκρασία του παιδιού
είναι υψηλότερη του φυσιολογικού (37.0), δεν θα του επιτρέπεται η είσοδος στο camp και θα
αποχωρεί μαζί με τον/την συνοδό του.

Χρήση αντισηπτικού στο χώρο της υποδοχής, πριν την είσοδο του παιδιού στο camp.

Απαγόρευση εισόδου των γονέων/συνοδών στις εγκαταστάσεις του camp. Το παιδί θα
παραλαμβάνεται από την συντονίστρια ή/και την νοσηλεύτρια του camp στην κεντρική είσοδο. Στις
εγκαταστάσεις επιτρέπονται μόνο τα παιδιά και το προσωπικό του Camp, κατά τις ώρες διεξαγωγής
του.

Κατά τη διάρκεια του camp:
Εκπαίδευση όλων των παιδιών για την ορθή τήρηση των μέτρων προφύλαξης (αποστάσεις, βήχας,
φτέρνισμα, άγγιγμα προσώπου, ορθή χρήση μάσκας), με ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα, κάθε
Δευτέρα, από την Νοσηλεύτρια του Κτήματος.

Σε περίπτωση που κάποιο παιδί εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με COVID-19 (πυρετός 37.5 ή
μεγαλύτερος, βήχας, δύσπνοια, διάρροια, κόπωση, πονοκέφαλος, μυϊκοί πόνοι, ναυτία, απώλεια
γεύσης ή ανοσμία, πονόλαιμος, έμετος κ.λπ.), μεταφέρεται στο χώρο της υποδοχής, όπου υπάρχουν
μάσκες, γάντια και αλκοολούχο αντισηπτικό, παρουσία νοσηλεύτριας. Ενημερώνονται οι γονείς του
για την άμεση παραλαβή του.

Γεύματα – Νερό:
Τα γεύματα πραγματοποιούνται κατά ομάδες των 6 και όχι στο σύνολο των παιδιών. Οι θέσεις των
παιδιών θα είναι οριοθετημένες, με ένδειξη από ειδικές σημάνσεις.

Δεν επιτρέπεται η αναπλήρωση παγουριών νερού στη διάρκεια του. Όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν
μαζί τους ένα μεγάλο παγούρι νερό, με αναγραφόμενο το όνομά τους. Κατά τη διάρκεια του
μεσημεριανού προσφέρεται (χωρίς επιπλέον χρέωση) ένα εμφιαλωμένο μπουκάλι με δροσερό
νερό.

