PROCEDURY BEZPIECZNEJ ORGANIZACJI PRACY INTERNATU
W CZASIE PANDEMII COVID – 19 W INTERNACIE ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM
KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W BOGDAŃCZOWICACH
PODSTAWA PRAWNA:
Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Wytyczne Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji
Narodowej i GIS.
Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie:
•

zasad bezpiecznego zakwaterowania uczniów do internatu,

•

zasad bezpiecznego wejścia do internatu,

•

zasad bezpiecznego poruszania się po obiekcie internatu,

•

zasad bezpiecznego przebywania w pokojach,

•

zasad bezpiecznego przebywania w pokoju wychowawców,

•

zasad bezpiecznego korzystania z łazienki oraz toalet,

•

zasad z bezpiecznego korzystania z aneksu kuchennego,

•

zasad bezpiecznego korzystania z sali telewizyjnej,

•

zasad bezpiecznego wyjścia na śniadanie i kolację,

•

zasad bezpieczeństwa korzystania z sali gimnastycznej podczas zajęć SKS,

•

zasad bezpiecznego opuszczenia internatu do domów na weekend,

•

zasad bezpiecznego obiegu informacji: wychowawca - wychowanek- rodzic,

• zasad postępowania na wypadek stwierdzenia na terenie internatu zakażenia COVID – 19.
ZASADY BEZPIECZNEGO ZAKWATEROWANIA UCZNIÓW DO INTERNATU:
1. Uczniowie zgłaszają się do internatu z wypełnionym oświadczeniem o zgodzie rodzica na pobyt w
internacie, informacji o stanie zdrowia, znajomości czynności proceduralnych, które będą egzekwowane
dla zachowania bezpieczeństwa podczas pobytu wychowanka w placówce.
2. W przypadku braku posiadania oświadczenia, uczeń nie będzie zakwaterowany w internacie.
3. Jeżeli w dniu przybycia do internatu wychowanek wykazuje symptomy chorobowe, nie będzie
przyjęty. Wskazane jest, aby o tej sytuacji rodzic / wychowanek pełnoletni powiadomił wychowawcę
internatu.
4. Wychowawca sprawdza posiadanie przez uczniów środki ochrony indywidualnej. W przypadku
braku maseczki, wychowanek nie będzie mógł wejść na teren internatu.
5. Wychowawca dyżurny nadzoruje dezynfekcję rąk oraz mierzy zdalnie temperaturę osób
wchodzących do internatu, odnotowuje tą czynność.
6. W przypadku wyniku temperatury poniżej 37˚ C wychowanek może przebywać w internacie.
7. W przypadku zarejestrowania temperatury wyższej niż 37˚ C wychowawca dyżurny zobowiązany
jest nie wpuścić ucznia do internatu. Niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodzica oraz dyrektora
szkoły. Postępuje według opracowanych procedur.
8. Po odczytaniu pomiaru temperatury wyższej niż 37˚ C wychowawca niezwłocznie kieruje
wychowanka najkrótszą możliwa drogą do izolatki.

9. W przypadku gdy wychowanek, który kieruje się do izolatki, spotka inna osobę należy zachować
szczególną ostrożność oraz odpowiedni dystans między sobą min. 1,5 m.
10. Do budynku internatu ma prawo wejść tylko osoba kwaterowana maksymalnie z jednym rodzicem
oraz pracownicy internatu.
11. Rodzice wypełniają oraz zapoznają się z dokumentacją internatu w przygotowanym do tego miejscu,
po czym opuszczają internat.
ZASADY BEZPIECZNEGO WEJŚCIA DO INTERNATU:
1. Wychowankowie, jaki i wychowawcy, aby wejść do internatu muszą posiadać własne osobiste środki
ochrony: maski zakrywające usta i nos.
2. Wychowawca mierzy zdalnie temperaturę wychowankom wchodzącym do internatu.
3. W przypadku zarejestrowania temperatury powyżej 37˚ C wychowawca zobowiązany jest nie
wpuścić wychowanka, niezwłocznie zawiadamia dyrektora oraz rodziców wychowanka o zaistniałym
przypadku. Postępuje zgodnie z opracowanymi procedurami.
4. Wychowawca internatu nadzoruje dezynfekcję rąk wychowanków wchodzących do internatu.
ZASADY BEZPIECZNEGO PORUSZANIA SIĘ PO OBIEKCIE INTERNATU:
1. Wychowanek poruszający się po terenie internatu zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa,
zachowania dystansu społecznego oraz korzystania z wyznaczonych miejsc wspólnych (toaleta, łazienka,
sala telewizyjna).
2. Wychowanek zobowiązany jest do poruszania się najkrótszą trasą ruchu.
ZASADY BEZPIECZNEGO PRZEBYWANIA W POKOJACH:
1. Wychowanek zobowiązany jest do utrzymania czystości w pokoju, częstego wietrzenia pokoju.
2. Przestrzegania zasad higieny, częstego mycia i dezynfekcji rąk.
3. Niedozwolone jest gromadzenie się osób niezamieszkujących dany pokój.
4. Zabrania się odwiedzin gości również przechodzenia wychowanków z internatu A do B i odwrotnie.
5. Przed wyjściem do szkoły wychowanek zobowiązany jest wywietrzyć pokój.
ZASADY BEZPIECZNEGO PRZEBYWANIA W POKOJU WYCHOWAWCÓW:
1. Wychowawcy internatu podczas dyżuru nie powinni mieć żadnych oznak chorobowych: katar, kaszel,
gorączka.
2. Wychowawcy pełniący dyżur zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, zachowania dystansu
społecznego min. 1,5 metra, częstego mycia oraz dezynfekcji rąk.
3. W pokoju wychowawców może przebywać maksymalnie 2 osoby, które mają maseczki zakrywające
usta i nos.
4. Czajnik będący w pokoju nadzorującym dostępny jest do użytku wyłącznie dla wychowawcy.
ZASADY Z BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z ŁAZIENKI / TOALETY:
1. Przed wyjściem z pokoju należy zasłonić usta, nos oraz zdezynfekować dłonie.
2. Z pryszniców korzystają osoby z tego samego pokoju.
3. W łazience może przebywać tyle osób ile jest pryszniców.
4. Podczas spotkania się uczniów w łazience / toalecie, należy zachować bezwzględnie zasady
utrzymania właściwej odległości między sobą min. 1.5 m.

5. Po skorzystaniu z toalety i łazienki wychowanek zobowiązany jest do zostawienia po sobie porządku,
zużyte przedmioty higieny osobistej wyrzuca do pojemników specjalnie oznaczonych.
6. Ogranicza się czas przebywania w tych pomieszczeniach do minimum.
7. Po skorzystaniu z toalety każdy zobowiązany jest do umycia rąk mydłem mim. przez 30 sec.
8. Do włączenia / wyłączenia światła czy otwierania / zamykania drzwi używa np. łokcia.
9. Pamięta o zabraniu wszystkich akcesoriów higieny osobistej.
10. Używa jedynie swoich przyborów higieny osobistej.
11. Po skorzystaniu z toalety, łazienki wychowanek powinien wywietrzyć pomieszczenie.
12. Jeżeli wychowanka samopoczucie pogorszy się, niezwłocznie powiadomi o tym wychowawcę.
ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z ANEKSU KUCHENNEGO:
1. Wychowanek wychodząc z pokoju winien mieć założoną maseczkę oraz zdezynfekowane dłonie.
2. Wychowankowie jak i wychowawcy aby wejść do aneksu kuchennego muszą posiadać własne
osobiste środki ochrony: maski zakrywające usta i nos oraz rękawiczki jednorazowe.
3. Wychowawca pełniący dyżur otwiera aneks kuchenny, nadzoruje dezynfekcje rąk oraz sprawdza
posiadanie środków ochrony: maski, rękawiczki. W przypadku braku ochrony, wychowanek nie będzie
mógł wejść do aneksu kuchennego.
4. Osoby korzystające zobowiązane są do posprzątania po sobie oraz zdezynfekowania blatu, pokrywy
tostera, uchwytu mikrofalówki oraz rączki od lodówki.
5. Po skorzystaniu z aneksu kuchennego, wychowawca zobowiązany jest do sprawdzenia czystości.
6. Wychowawca zamyka pomieszczenie.
ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z SALI TELEWIZYJNEJ:
1. Wychowanek wychodząc z pokoju winien mieć założoną maseczkę oraz zdezynfekowane dłonie.
2. W sali telewizyjnej mogą przebywać 4 osoby z zakrytymi ustami, nosem.
3. Osoby korzystające z sali telewizyjnej powinni utrzymać bezpieczną odległość od siebie min 1,5 m.
4. Zakaz wnoszenia jedzenia do sali telewizyjnej.
5. Wychowankowie po skorzystaniu z sali telewizyjnej zobowiązani są do wywietrzenia sali.
ZASADY BEZPIECZNEGO WYJŚCIA NA ŚNIADANIE I KOLACJĘ:
1. Wychowanek wychodząc z pokoju winien mieć założoną maseczkę oraz zdezynfekowane dłonie.
2. Wychowankowie wychodzą na śniadanie w 2 grupach: godz: 7:00, 7:30.
3. Wychowankowie wychodzą na kolację w 2 grupach: godz: 18:00, 18:30.
4. Jedną grupę stanowią mieszkańcy pierwszego i drugiego piętra internatu A, druga grupa to
mieszkańcy parteru internatu A oraz mieszkańcy internatu B.
5. Po powrocie z kolacji wychowankowie mają obowiązek zdezynfekować dłonie, następnie umyć
mydłem minimum przez 30 sekund.
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ PODCZAS
ZAJĘĆ SKS:
1. Wychowanek wychodząc z pokoju winien mieć założoną maseczkę oraz zdezynfekowane dłonie.
2. Wychowanek ma obowiązek posiadać ze sobą strój zmienny oraz obuwie.
3. Przed wejściem na sale gimnastyczną należy zdezynfekować dłonie.

4. W czasie przebywania na sali oraz obiektów przynależących należy zachować bezpieczny dystans
minimum 1,5 metra.
5. Zaplecze sportowe szkoły będzie służyć jedynie do zajęć sportowych indywidualnych takich jak
gimnastyka, joga, siłownia.
6. Zabrania się korzystania z sauny.
7. Wychowanek po przebraniu odzieży sportowej opuszcza budynek w maseczce zakrywającej nos i
usta. Pamięta o zachowaniu dystansu społecznego.
ZASADY BEZPIECZNEGO OPUSZCZANIA INTERNATU DO DOMU:
1. Wychowanek wychodząc z pokoju winien mieć założoną maseczkę oraz zdezynfekowane dłonie.
2. Wychowanek zgłasza wychowawcy wyjazd do domu.
3. Zużyte środki ochrony własnej zabiera do domu.
4. Wychowanek zobowiązany jest do zostawienia po sobie porządku, zużyte przedmioty wyrzuca do
pojemników specjalnie oznaczonych.
5. Przed wyjściem z pokoju należy otworzyć okno w celu wywietrzenia pokoju.
6. Wychowawca sprawdza pokój.
ZASADY BEZPIECZNEGO OBIEGU INFORMACJI: WYCHOWAWCA - WYCHOWANEK,
WYCHOWAWCA – RODZIC:
1. Wychowawca – wychowanek w trakcie kontaktu mają obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz
zachować odstęp społeczny minimum 1,5 metra.
2. Wychowawca internatu kontaktuje się z rodzicami / opiekunami prawnymi za pomocą dziennika
elektronicznego, telefonu czy maila.
ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA NA TERENIE INTERNATU
ZAKAŻENIA COVID – 19:
1. W internacie zostało wyznaczone pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy
chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn
do
dezynfekcji rąk.
2. W przypadku stwierdzenia u osoby przebywającej w internacie objawów chorobowych takich jak:
kaszel, gorączka, duszności, katar, zaburzenia smaku, osoba ta jest niezwłocznie izolowana od grupy –
służy do tego przygotowane pomieszczenie.
3. Wychowawca internatu powiadamia o tym dyrektora szkoły.
4. Wychowawca niezwłocznie kontaktuje się telefonicznie z rodzicem / opiekunem prawnym
wychowanka i wzywa do niezwłocznego odbioru podopiecznego z internatu.
5. Wychowawca internatu kontaktuje się z pozostałymi rodzicami mieszkańców i informuje
o
zaistniałej sytuacji.
6. Pomieszczenie w którym przebywał wychowanek z objawami chorobowymi jest myty, wietrzony i
dezynfekowany.
7. Wychowanek zostaje pod opieką wychowawcy, który zachowuje wszystkie środki bezpieczeństwa –
przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia
zakłada maseczkę ochronną oraz rękawiczki.
8. Rodzice izolowanego wychowanka odbierają podopiecznego z internatu przy głównych drzwiach
wejściowych budynku.

9. W przypadku wystąpienia u pracownika internatu będącego na stanowisku niepokojących objawów
sugerujących zakażenie COVID – 19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje
dyrektora o podejrzeniu – zachowując stosowany dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do
przenoszenia zakażenia.

