
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Mieszkańców Internatu  

                    Technikum im. gen. Józefa Hallera w Owidzu 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 

placówkach (Dz. U. poz. 1386). 

Wytyczne  MEN, MZ i GIS S dla szkół publicznych i niepublicznych i placówek od 1 

września 2020 r. 

 

Regulamin organizacji pracy oraz pobytu wychowanków w Internacie Technikum im. 

gen. Józefa Hallera na czas trwania pandemii COVID-19 

1. Postanowienia ogólne: 

 Szkolenia dla kadry internatu oraz wychowanków z zasad zachowania bezpieczeństwa 

i higieny w związku z COVID-19 

 W internacie monitorowane będzie  zachowania czystości w miejscach pracy, 

pokojach wychowanków oraz przestrzeniach wspólnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania czystości w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych 

i ciągach komunikacyjnych oraz dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, 

klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w 

tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków. 

 W internacie mogą przebywać jedynie wychowankowie bez objawów chorobowych 

dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w 

izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

 Przy wejściu do internatu należy zadbać o dezynfekowanie rąk przez wychowanka 

oraz pracownika (placówka zapewnia dostępność płynów do dezynfekcji oraz 

instrukcje ich urzycia). 

 Wychowankowie internatu powinni zachować dystans podczas pobytu w 

internacie(odstęp wyznaczają specjalne linie umieszczone na podłodze w 

wyznaczonych miejscach), czystość w użytkowanych pomieszczeniach, często myć 

ręce ciepłą wodą z mydłem, dezynfekować płynem do dezynfekcji rąk oraz wietrzyć 

pomieszczenia mieszkalne.  

 Wychowankowie internatu mają obowiązek przechowywać własne podręczniki, 

przybory szkolne oraz rzeczy osobiste w przydzielonej im szafce i ograniczyć dostęp 

do nich dla osób trzecich. Nie należy zabierać ze sobą do internatu niepotrzebnych 

przedmiotów. 

 W internacie obowiązuje zakaz przebywania osób z zewnątrz z wyjątkiem 

rodziców/opiekunów prawnych, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. 

osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i 

w wyznaczonych obszarach(pokój wychowanka) 

 Wychowawcy internatu zapewniają sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z 

rodzicami/opiekunami ucznia- kontakt telefoniczny, SMS-owy, poprzez elektroniczny 

dziennik Librus. 



 Wychowawcy pozostają w stałym kontakcie z dyrekcją. 

 Internat posiada izolatkę.  W przypadku wystąpienia u wychowanka nagłych objawów 

infekcji dróg oddechowych. Wychowanek zostaje natychmiast odizolowany od innych 

osób i niezwłocznie powiadamiani zostają rodzice/opiekunowie prawni.  

 W przestrzeniach wspólnych (pomieszczenia do pracy własnej) stosowane będą 

podwyższone rygory bezpieczeństwa i higieny: częste mycie i dezynfekowanie 

łazienek, pomieszczeń kuchennych, blatów w pokojach oraz pomieszczeniach 

wspólnie użytkowanych (np. w pokojach cichej nauki). 

 Pracownicy obsługi i administracji internatu ograniczają  kontakty z wychowankami 

oraz nauczycielami do minimum. 

 W internacie funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej  

na podstawie obowiązujących wymagań określonych w przepisach prawa oraz 

aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu 

Zdrowia. 

  

2. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników internatu 

 Do pracy w internacie przychodzą jedynie osoby, bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

 W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku 

życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. 

podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko 

zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w 

przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna). 

 Wyznaczono i przygotowano (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn 

dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować* osobę w 

przypadku zaobserwowania objawów chorobowych. 

1. Pracownicy internatu w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby 

zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie 

pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że 

mogą być zakażeni koronawirusem. 

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z 

lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną). 

3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w 

podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, 

poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych 

przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy 

stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego *. 

* Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w 

części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie 

stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 



https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które 

miały kontakt z zakażonym. 

3. Obowiązki rodzica/opiekuna prawnego 

 Przekaż wychowawcy internatu niezbędne informacje o stanie zdrowia swojego dziecka, aby 

internat mogły zapewnić wychowankowi odpowiednią opiekę podczas pobytu. Poinformuj w 

szczególności, czy dziecko choruje na chorobę przewlekłą lub znajduje się w tzw. grupie 

ryzyka.  

 Stosuj się do zaleceń lekarskich, które mówią o przeciwskazaniach do zakwaterowania 

dziecka w internacie. 

 Nie posyłaj dziecka do internatu, jeżeli w domu przebywa ktoś  

na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu  

oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.  

 Zaopatrz dziecko w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu w internacie.  

 Przypomnij dziecku konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym o zachowaniu 

dystansu społecznego (1,5m), unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, regularnym myciu rąk 

wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie oraz sposobie zasłania ust i nosa podczas 

kichania czy kasłania.  

 Pozostaw wychowawcy internatu numer telefonu do kontaktu.   

4. Obowiązki wychowanka 

 Do internatu przyjmowani są jednie zdrowi uczniowie, bez objawów infekcji.  

 Zgłoś wychowawcy ewentualny kontakt z osobą chorą na koronawirusa lub podejrzaną o to 

zakażenie. 

 Jeżeli poczujesz się źle podczas pobytu w internacie, niezwłocznie zgłoś to wychowawcy, 

szczególnie, gdy zaobserwujesz u siebie objawy infekcji.   

 Zapoznaj się z informacją o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na terenie internatu podczas 

obowiązywania stanu epidemii przestrzegaj tych zasad.   

 Ogranicz opuszczanie swojego pokoju i korzystanie z przestrzeni wspólnych budynku. Jeśli 

musisz z nich korzystać, stosuj środki ochrony osobistej (maseczki ochronne, rękawice 

jednorazowe) i dezynfekuj ręce.   

 Ogranicz kontakty z innymi wychowankami przebywającymi na terenie  internatu. W 

przypadku takich kontaktów nie podawaj ręki na powitanie, zachowaj odległość 1,5 m od 

rozmówcy. 

 Zachowaj bezpieczną odległość od innych osób – rekomendowany dystans to min. 1,5 m. 

 Podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą 

chusteczkę jak najszybciej wyrzuć do zamkniętego kosza i umyj ręce. 

 Staraj się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. 

 Używaj jedynie swoich przyborów i akcesoriów. 

 Dołóż wszelkich starań, aby pokój był utrzymany w czystości i higienie. 

 Jeżeli to możliwe, często wietrz swój pokój.  

 Za jedną z najważniejszych kwestii w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa 

uważa się utrzymywanie czystości rąk– ich częste mycie wodą z mydłem lub dezynfekowanie 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/


(jeśli dłonie nie są w sposób widoczny zanieczyszczone).  Noszenie rękawiczek nie może 

zastępować mycia rąk. 

 


