
str. 1 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Internatu 

 
 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W CZASIE EPIDEMII  
NA TERENIE INTERNATU DLA PRACOWNIKÓW, MIESZKAŃCÓW  

I ICH RODZICÓW  
 

  

W trosce o bezpieczeństwo, dokładamy wszelkich starań, aby nasi mieszkańcy 

bezpiecznie mogli przebywać na terenie placówki. Prosimy o zapoznanie się  

z niżej podanymi informacjami przed wizytą w Internacie: 

 

1. Rodzicu/opiekunie przywieź do Internatu dziecko zdrowe – bez objawów 

chorobowych. 

2. Przed przywiezieniem dziecka do placówki, zmierz dziecku w domu 

temperaturę. 

3. Nie posyłaj do Internatu dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na 

kwarantannie lub w izolacji.  Wówczas wszyscy domownicy powinni pozostać 

w domu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

4. Wyjaśnij dziecku, aby nie zabierało do placówki niepotrzebnych 

przedmiotów i rzeczy. 

5. Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach 

higieny. Podkreśl, że powinno unikać dotykania  oczu, nosa i ust, często myć 

ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na  przywitanie. 

6. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy 

kasłania w miejscach publicznych. 

7. Rodzicu jeżeli wychowawca Internatu poinformuje Cię  

o podejrzeniu/objawach infekcji natychmiast odbierz dziecko w Internatu.  

7. Pełnoletni mieszkańcu przyjedź zdrowy – bez objawów chorobowych, 

zmierz sobie temperaturę, Nie  przyjeżdżaj, jeżeli w domu przebywa ktoś na 

kwarantannie lub w  izolacji.  Wówczas wszyscy domownicy powinni pozostać 

w domu i stosować się do zaleceń służb  sanitarnych i lekarza. Ogranicz do 

minimum przywożeniem rzeczy, pamiętaj o zasadach higieny. 
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WYCHOWANKU: 
  
1.  Do budynku może wejść tylko zdrowy mieszkaniec Internatu 

(rodzice/opiekunowie prawni pozostają na zewnątrz). 

2.  Obowiązuje zakaz odwiedzin. 

3. Wchodzący mieszkaniec jest zobowiązany do dezynfekowania rąk płynem 

znajdującym się przy wejściu na hol.  

4. Każdy mieszkaniec Internatu zobowiązany jest każdorazowo po przyjeździe  

do wypełnienia oświadczenia, która będzie znajdowała się na stoliku przy 

wejściu.    

5.  Jeżeli poczujesz się źle podczas pobytu w Internacie, niezwłocznie zgłoś to 

wychowawcy, szczególnie, gdy zaobserwujesz u siebie objawy infekcji.  

6. Osoby przebywające w placówce nie przywożą ze sobą niepotrzebnych 

przedmiotów i rzeczy. 

7. Z pomieszczeń wspólnych Internatu usunięte zostaną przedmioty, pomoce, 

sprzęty, których nie można skutecznie uprać albo zdezynfekować. Pozostają 

jedynie przedmioty konieczne. 

8. Zaleca się zachowanie 2- metrowego dystansu pomiędzy osobami na terenie 

całego Internatu. 

9. Wszyscy mieszkańcy i pracownicy Internatu są zobowiązani do częstego 

mycia rąk wg  instrukcji: mydłem i wodą  i/lub zdezynfekować je.          

10. Ogranicza się opuszczanie swojego pokoju i korzystania z przestrzeni 

wspólnych budynku do niezbędnego minimum. W przypadku opuszczania 

swojego pokoju każdy wychowanek musi stosować środki ochrony osobistej 

i dezynfekować ręce. 

11. Ogranicza się kontakty z innymi wychowankami przebywającymi na terenie 

bursy. W przypadku takich kontaktów nie wolno podawać ręki na powitanie  

i należy zachować odległości 2m od rozmówcy. 

12. Zobowiązuje się mieszkańców do dołożenie wszelkich starań, aby pokój był 

utrzymany w czystości i higienie.  

13. Zaleca się częste wietrzenie swojego pokoju. 

14. Obowiązuje używanie jedynie swoich przyborów i akcesoriów. 
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15. Zachowaj zasady ostrożności podczas samodzielnego przygotowywania 

posiłków (unikaj surowego mięsa i mleka), używaj własnych sztućców i naczyń, 

myj je z użyciem detergentów 

  

WYCHOWAWCO: 
  

1. Przychodź do pracy zdrowy. Jeśli zaobserwujesz u siebie objawy infekcji, 

pozostań w domu i skontaktuj się z lekarzem pierwszego kontaktu w celu 

uzyskania teleporady medycznej. 

2. Jeżeli miałeś kontakt z osobą chorą na koronawirusa lub podejrzaną o tę 

chorobę, mieszkasz z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji lub, 

sam podlegasz tym obowiązkom – nie przychodź do pracy i poinformuj  

o tym przełożonego. 

3. Zachowaj zasady bezpieczeństwa opracowane na czas podwyższonej 

ostrożności – myj ręce bezpośrednio po wejściu do Internatu oraz 

dezynfekuj je dostępnym płynem do dezynfekcji, zachowaj odległość 

min. 2 m od wychowanków i innych pracowników Internatu, stosuj środki 

ochrony osobistej podczas dyżuru, w szczególności podczas kontaktu  

z wychowankami oraz w trakcie przebywania w przestrzeniach budynku 

użytkowanych przez inne osoby.  

4. Zapoznaj wychowanków z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi  

w Internacie i wyjaśnij, dlaczego zostały one wprowadzone. 

5. Dopilnuj, by wychowankowie nie gromadzili się w pomieszczeniach do 

wspólnego użytkowania oraz żeby stosowali w nich środki ochrony 

osobistej, a także zachowywali dystans 2 m. 

6. Zwracaj uwagę na dostępność płynu do dezynfekcji przy wejściu do 

Internatu oraz we wszystkich pomieszczeniach użytkowanych wspólnie. 

Niezwłocznie zgłaszaj konieczność ich uzupełniania. 

7. Przypominaj uczniom o konieczności częstego mycia rąk oraz używania 

środków ochrony osobistej podczas kontaktów z innymi wychowankami 

lub pracownikami Internatu.  

8. Zadbaj o wietrzenie pomieszczeń mieszkalnych oraz przestrzeni do 

wspólnego użytkowania w Internacie.  

9. Zadbaj o czystość w miejscach pracy i pokojach wychowanków: 
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- powierzchnie, w tym podłogi, biurka i przedmioty (np. telefony, 

klawiatury), klamki, poręcze powinny być regularnie przecierane  

z użyciem wody i  detergentu  lub środka dezynfekcyjnego, 

- wszystkie miejsca, z których często korzystają pracownicy  

i wychowankowie  powinny być starannie czyszczone i dezynfekowane, 

w tym w szczególności toalety  i kuchnie oraz miejsca przeznaczone do 

wspólnego użytkowania.         
10. W przypadku złego samopoczucia wychowanków, w szczególności 

podwyższonej temperatury ciała,  kaszlu, oraz trudności z oddychaniem, 

stosuj się do „PROCEDUR POSTĘPOWANIA W CZASIE EPIDEMII” 

(niezwłocznie poinformuj rodzica, aby odizolować dziecko od reszty 

wychowanków).  

11. W przypadku zagrożenia epidemiologicznego śledź na bieżąco 
informacje umieszczane na stronach internetowych Głównego 

Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. 

 

 


