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ZASADY NABORU UCZESTNIKÓW zadania DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW WYTCHNIENIOWYCH 

w ramach projektu „Ograniczenie negatywnych skutków COVID - 19 poprzez działania profilaktyczne  

i zabezpieczające skierowane do służb medycznych” 

 

1. Opieka wytchnieniowa odbywać się będzie w dwóch ośrodkach: Regionalnym Ośrodku 

Edukacji Ekologicznej w Przysieku oraz Ośrodku Edukacji Ekologicznej Wilga w  Górznie 

(zwanych dalej Ośrodkami), gdzie zapewnionych zostaje 126 miejsc dla personelu 

medycznego, w pokojach 1-osobowych z łazienkami, zgodnie z wymogami sanitarnymi  

i epidemicznymi, wraz z systematyczną i profesjonalną dezynfekcją wszystkich pomieszczeń.  

2. Działalność Ośrodków obejmuje: transport sanitarny osób, zakwaterowanie, całodobowe 

wyżywienie, całodobową obsługę recepcji i kuchni, pomoc psychologiczną, strefę relaksu, 

ochronę obiektu itp. 

3. Działalność wytchnieniowa w Ośrodkach została uzgodniona z właściwymi służbami 

sanitarnymi, z uwzględnieniem reżimu przeciwepidemicznego. 

4. Pokoje w Ośrodkach są dezynfekowane każdorazowo po ich zwolnieniu, przez certyfikowaną, 

wyspecjalizowaną firmę. 

5. Z usług Ośrodków korzystać może personel medyczny zatrudniony w podmiocie leczniczym, 

funkcjonującym w publicznym systemie ochrony zdrowia w województwie kujawsko-

pomorskim (Uczestnicy), w tym osoby przebywające na kwarantannie oraz oczekujące na 

wynik testu (w specjalnie wydzielonych miejscach). 

6. Kryterium rekrutacji Uczestników jest zatrudnienie w podmiocie leczniczym, funkcjonującym 

w publicznym systemie ochrony zdrowia w województwie kujawsko-pomorskim. Wskazanie 

przynależności do ww. grupy leży po stronie Uczestnika. 

7. Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie pod numerem telefonu 668 445 764.  

8. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.  

9. Z opieki wytchnieniowej nie mogą korzystać osoby chore czy zarażone wirusem SARS COV 2. 

10. Warunkiem udziału w projekcie jest wypełnienie: ankiety, oświadczenia uczestnika projektu 

oraz wpisanie się na listę meldunkową Ośrodka w dniu przybycia. 

11. Osoby niepełnosprawne chcące skorzystać z opieki wytchnieniowej winny poinformować 

podczas zgłoszenia o stopniu niepełnosprawności i związanych z nią wymaganiami. 

12. Pobyt w ośrodku jest bezpłatny dla Uczestnika. 

13. W Ośrodkach obowiązuje zachowanie reżimu sanitarnego. 

14. Uczestnicy opieki wytchnieniowej nie kontaktują się bezpośrednio z personelem obiektów 

hotelowych. 

  

 

  


