
KOMUNIKAT DOT. KLESZCZY 

 
Na każdym obozie i wędrówce stosujemy następującą ścieżkę postępowania: 

1. Każdorazowo przed wyjściem do lasu dzieci są informowane przez wychowawcę lub osobę 
organizującą wyjście o konieczności użycia repelentu (w przypadku stwierdzenia, że dziecko 
preparatu nie użyło, wychowawca dopilnowuje użycie preparatu). Prosimy aby rodzice zaopatrzyli 
dzieci w środki przeciwko komarom/kleszczom. 
2. Każdorazowo przed wyjściem w teren dzieciom zalecane jest zakładanie długich spodni i bluz 
z długim rękawem. 
3. W przypadkach stwierdzenia ugryzienia, kleszcza usuwają służby medyczne (w bazie lub na 
wędrówce przeszkolony instruktor lub wychowawca) a opiekun informuje rodziców telefonicznie o 
miejscu wkłucia kleszcza. Do końca obozu miejsce ukąszenia jest obserwowane, a dziecko 
zostaje poinformowane, przy jakich objawach powinno zgłosić się do lekarza. 
4. W terenie ośrodka w miejscach ogólnodostępnych i łazienkach dzieci wiszą obrazki ilustrujące 
kleszcza wraz z instrukcją co zrobić, w przypadku jego znalezienia. 
5. Nasi instruktorzy i wychowawcy regularnie przypominają dzieciom starszym i młodzieży o 
konieczności sprawdzania ciała pod kątem obecności kleszczy oraz pomagają dzieciom 
młodszym przeprowadzać takie kontrole. W przypadkach budzących niepokój lub wątpliwości 
dziecka, dziecko konsultuje się z opieką medyczną. 
5. Ze względów organizacyjnych, nie gromadzimy kleszczy, nie odsyłamy ich do badań, nie 
przekazujemy w inny sposób , nie wydajemy kleszczy do odbioru przez kurierów. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KOMUNIKAT DOT. WSZY 

 
Na każdym obozie i wędrówce stosujemy następującą ścieżkę postępowania: 

1. Ze względu na powszechność wszawicy prosimy Państwa o dokładne sprawdzenie stanu 
skóry głowy dziecka przed wyjazdem. 
2. Jeżeli zdarzy się, że podczas kontroli stwierdzą Państwo obecność wszy lub gnid, prosimy o 
pozostawienie dzieci w domu do czasu wyleczenia i samodzielny dowóz dziecka w trakcie 
trwania wypoczynku ( o takim fakcie prosimy o poinformowanie UKS Montgomery najpóźniej w 
dniu wyjazdu). 
3. Jeśli dziecko jest w końcowej fazie leczenia, a aktualny stan nie spowoduje rozprzestrzenienia 
się wszawicy na innych uczestników obozu, prosimy o przekazanie leków i wytycznych do 
kontynuowania terapii wychowawcy przy autokarze w dniu wyjazdu. 
4. W pierwszych dniach obozu czystość głów uczestników zostanie skontrolowana przez 
wyznaczonych opiekunów - jest to element profilaktyki zdrowotnej. 
5. W przypadku stwierdzenia wszawicy u dziecka na obozie, rodzice/opiekunowie prawni zostaną 
niezwłocznie poinformowani o konieczności leczenia i opłacenia środków leczniczych. 
6. Ze względu na grupowy charakter opieki i zakwaterowania na terenie ośrodka, nie jesteśmy w 
stanie zapewnić komfortu intymności - np. podczas leczenia dziecko nie uczestniczy w zajęciach 
a leczenie prowadzone jest przy obecności innych uczestników obozu. 

	


