
 

 

 

 

PROCEDURY BEZPIECZNEJ ORGANIZACJI PRACY 
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH     

IM. SANDORA PETőFI W OSTRÓDZIE PODCZAS 
TRWANIA PANDEMII COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Rodzicu/opiekunie prawny: 

1. Zanim zdecydujesz o pobycie dziecka w placówce, zapoznaj się z Procedurami na czas 
trwania pandemii COVID-19 obowiązującymi w Internacie. 

2. Nie posyłaj dziecka do internatu, jeżeli miało bliski kontakt z osobą zakażoną, podejrzaną   
o zakażenie lub przebywało w domu z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji, gdy jest 
chore, z objawami – kaszel, katar, podwyższona temperatura ciała. 

3. Przekaż kierownikowi internatu/wychowawcy niezbędne informacje o stanie zdrowia 
dziecka jeżeli cierpi ono na chorobę przewlekłą lub znajduje się w tzw. grupie ryzyka.  

4. Upewnij się, czy placówka posiada Twoje aktualne dane do kontaktu (nr telefonu).  

5. Zaopatrz dziecko w maseczki ochronne oraz środek do dezynfekcji. 

6. W sprawach ważnych kontaktuj się z placówką pod numerem telefonu: 89 646 37 53 

7. W razie potrzeby osobistego kontaktu z kierownikiem internatu lub wychowawcą, 
telefonicznie umów spotkanie. W trakcie spotkania obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz 
zachowanie dystansu społecznego (1,5 m).  

8. Przypomnij dziecku o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa. 

9. Poinformuj kierownika placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie 
wirusa COVID-19 w swoim otoczeniu. 

10. Rodzic/ opiekun prawny zobowiązany jest do natychmiastowego odebrania dziecka          
z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych (podwyższona 
temperatura, katar, kaszel, duszności, biegunka). Powrót dziecka do internatu może nastąpić 
po całkowitym ustaniu choroby. 

11. W placówce będzie wykonywany kontrolny pomiar temperatury ciała przez pracownika 
internatu z użyciem bezdotykowego termometru. 

12. O wszelkich zmianach dotyczących przepisów bezpieczeństwa będziemy informować na 
bieżąco. 

2. Wychowanku: 

 1. Do internatu przyjmowani są jedynie zdrowi wychowankowie, bez objawów infekcji. 
Zostań w domu jeżeli miałeś bliski kontakt z osobą zakażoną, podejrzaną o zakażenie lub 
przebywającą w domu z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji. 

 2. Zgłoś wychowawcy każdy ewentualny kontakt z osobą chorą/podejrzaną o zakażenie 
koronawirusem lub jeśli poczujesz się źle i zaobserwujesz u siebie objawy infekcji podczas 
pobytu w internacie.  



3. Zapoznaj się z informacją o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na terenie internatu podczas 
obowiązywania stanu epidemii i przestrzegaj tych zasad oraz stosuj się do poleceń 
wychowawcy. 

 4. Ogranicz opuszczanie swojego pokoju i korzystanie z przestrzeni wspólnych budynku. 
Stosuj środki ochrony osobistej (maseczki ochronne) i dezynfekuj ręce. 

 5. Ogranicz kontakty z innymi wychowankami przebywającymi na terenie internatu.            
W przypadku takich kontaktów nie podawaj ręki na powitanie, zachowaj odległość od 
rozmówcy - rekomendowany dystans to min. 1,5 m. Nie zapraszaj do pokoju zbyt dużej ilości 
osób, (w przypadku zapraszania innych mieszkańców internatu stosuj maseczkę ochronną). 

6. Podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą 
chusteczkę jak najszybciej wyrzucić do zamkniętego kosza i umyj ręce.  

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

 8. Zadbaj o czystości rąk – często myj je wodą z mydłem lub dezynfekuj (jeśli dłonie nie są 
w sposób widoczny zanieczyszczone)..  

10. Używaj jedynie swoich przyborów i akcesoriów.  

11. Zachowaj zasady ostrożności podczas samodzielnego przygotowywania posiłków używaj 
własnych sztućców i naczyń, myj je z użyciem detergentów. 

 12. Dołóż wszelkich starań, aby pokój był utrzymany w czystości i higienie. Często wietrz 
swój pokój. 

 13. Pamiętaj, że w trakcie trwania pandemii:  

- Sale do nauki własnej nie będą udostępniane. 

- W trakcie przemieszczania się ciągami komunikacyjnymi (korytarze, schody) obowiązuje 
ruch prawostronny (unikamy chodzenia środkiem). 

 - W placówce obowiązuje zakaz odwiedzin (zakaz przebywania osób z zewnątrz), również 
podczas przerw lekcyjnych. Uczeń podczas lekcji przebywa w szkole. 

  - Wyjścia z internatu należy ograniczyć do minimum. 

 -  Należy unikać zgromadzeń w pomieszczeniach do wspólnego użytkowania i stosować       
w nich środki ochrony osobistej z zachowaniem dystansu społecznego. 

 - Należy ograniczyć opuszczanie pokoju oraz kontakty z innymi wychowankami do 
minimum.  

- Do internatu nie można przywozić zbędnych rzeczy – ozdób (światełka choinkowe, figurki 
itp.), maskotek, plakatów oraz innych rzeczy trudnych do dezynfekcji. 

 



3.Wychowawco: 

1. Przychodź do pracy zdrowy. 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.  

2. 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. 1,5 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. 

 3. Zapoznaj wychowanków z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w internacie             
i wyjaśnij, dlaczego zostały one wprowadzone.  

4. Dopilnuj, by wychowankowie nie gromadzili się w pomieszczeniach do wspólnego 
użytkowania oraz żeby stosowali w nich środki ochrony osobistej, a także zachowywali 
dystans 1,5 m. 

 5. Zwracaj uwagę na dostępność płynu do dezynfekcji przy wejściu do internatu oraz we 
wszystkich pomieszczeniach użytkowanych wspólnie. Niezwłocznie zgłaszaj konieczność ich 
uzupełniania. 

 6. Przypominaj uczniom o konieczności częstego mycia rąk oraz używania środków ochrony 
osobistej podczas kontaktów z innymi wychowankami lub pracownikami internatu. 

 7. Zadbaj o wietrzenie pomieszczeń mieszkalnych oraz przestrzeni do wspólnego 
użytkowania w internacie. 

 8. Zadbaj o czystość w miejscach pracy i pokojach wychowanków. 

 9. W przypadku złego samopoczucia wychowanków stosuj zasady postępowania                  
w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 w internacie. 

 10. Śledź na bieżąco informacje umieszczane na stronach internetowych Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytyczne i zalecenia w zakresie 
koronawirusa (SARS-CoV-2), w tym zasady bezpiecznego postępowania.   

4.  Bezpieczna organizacja w trakcie pobytu w internacie 

a) Zakwaterowanie:  

- Uczniowie zgłaszają się do internatu z wypełnioną deklaracją rodzica o stanie zdrowia 
dziecka, znajomości czynności proceduralnych, które będą egzekwowane dla zachowania 
bezpieczeństwa podczas pobytu dziecka w placówce (załącznik nr 1) oraz oświadczeniem 
(załącznik nr 2).  

- Deklaracja i oświadczenie są dostępne do pobrania ze szkolnej strony internetowej. 



- W przypadku braku deklaracji i oświadczenia uczeń nie będzie zakwaterowany. 

- Jeżeli w dniu przybycia do internatu uczeń wykazuje symptomy chorobowe nie będzie 
przyjęty. 

- Przy zakwaterowani i cotygodniowych przyjazdach do internatu będzie wykonywany 
pomiar temperatury ciała. 

b) Pobyt: 

- Przed wejściem do placówki należy zdezynfekować ręce. 

-  Podczas wykwaterowania /wyjazdu w piątki w pokoju mogą przebywać tylko 
wychowankowie. 

-  Wychowanku, aby usprawnić wykwaterowanie, nie przemieszczaj się między pokojami, 
unikaj skupisk ludzi, zachowaj dystans społeczny, unikaj zbędnego dotyku tj. dotykaj tylko 
tych rzeczy, które musisz, odpady z pokoju wynieś bezpośrednio do kontenera,  po 
zakończonym wykwaterowaniu rozlicz się z pokoju, rzeczy będących na stanie pokoju oraz 
zdaj klucz od pokoju wychowawcy. 

c) Korzystanie z łazienek i toalet: 

- W łazience mogą przebywać tylko 3 osoby.  

- Podczas spotkania się uczniów w łazience i toalecie, należy zachować bezwzględnie zasady 
utrzymania właściwej odległości między sobą tj. min. 1, 5 m.  

- Po skorzystaniu z toalety i łazienki należy pozostawić po sobie porządek.  

-  Zużyte przedmioty higieny osobistej należy wyrzucać do pojemników specjalnie 
oznaczonych.  

-  Ogranicza się czas przebywania w tych miejscach do minimum.  

- Po skorzystaniu z toalety należy dokładnie myć ręce mydłem (min. 30 sekund).  

- Do zapalania/gaszenia światła czy otwierania/zamykania drzwi używać np. łokcia.  

- Należy pamiętać o zabraniu wszystkich akcesoriów higieny osobistej.  

- Używać jedynie swoich przyborów i akcesoriów higieny osobistej.  

- Jeśli wychowanka samopoczucie ulegnie pogorszeniu, niezwłocznie poinformować o tym 
wychowawcę dyżurującego. 

d) Korzystanie ze stołówki: 

- Uczniowie, jak i wychowawcy internatu, aby wejść na stołówkę muszą posiadać własne 
osobiste środki ochrony: maski zakrywające usta i nos oraz dezynfekować ręce. 



- Do stołówki może wejść określona przez wychowawcę liczba osób. 

 - Wychowawca pełniący dyżur przy wejściu na stołówkę, otwiera ją, nadzoruje dezynfekcję 
rąk osób wchodzących na stołówkę.  

- Sprawdza posiadanie przez uczniów środków ochrony osobistej. W przypadku braku 
posiadania środków ochrony: maski i uczeń nie będzie mógł wejść na stołówkę. 

-  Przy okienku podawczym, podczas pobierania posiłku należy mieć założoną osłoną nosa     
i ust, którą można zdjąć przy stoliku, podczas spożywania posiłku.  

- Do pokoju można wziąć ze stołówki tylko żywność hermetycznie zamkniętą (jogurty, soki).  

5. Zasad postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia na terenie internatu 
zakażenia COVID – 19.  

-  W internacie wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono 
objawy chorobowe. 

 -  W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u mieszkańca internatu ( takich jak 
kaszel, gorączka, duszności, katar, biegunka ) osoba jest niezwłocznie izolowana od grupy – 
służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.  

- Wychowawca internatu powiadamia o sytuacji kierownika internatu i rodzica, a kierownik 
internatu powiadamia Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w przypadku 
obecności ewidentnie wszystkich objawów sugerujących zarażeniem koronawirusem. 

-  Wychowawca internatu kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/ /opiekunem 
ucznia i wzywa do niezwłocznego odbioru podopiecznego z internatu.   

-  Pokój w którym przebywał uczeń z objawami chorobowymi jest myty, wietrzony                     
i dezynfekowany.  

- Rodzice izolowanego ucznia odbierają podopiecznego z internatu przy głównych drzwiach 
wejściowych do budynku placówki. 

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

W przypadku nie stosowania się wychowanka do powyższych zasad bezpieczeństwa      
w internacie i przestrzeni publicznej wychowanek może być skreślony z listy 
mieszkańców z pominięciem gradacji kar. 

Załączniki: 

1. Deklaracja rodzica/opiekuna prawnego 

2. Oświadczenie 



Załącznik nr 1  

 

DEKLARACJA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO  

Ja niżej podpisana/podpisany: 
……………………………………………………………………………………
oświadczam:  

1. Zostałem/am poinformowany i zapoznałem/łam się z Procedurami 
Bezpieczeństwa na terenie ZSZ im. S. Petőfi w Ostródzie. 

 2. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących Procedur  na terenie 
internatu, a  przede wszystkim:  

a) Świadomego wysłania dziecka do internatu tylko i wyłącznie zdrowego, bez 
kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała, na czas nauki szkolnej. 

b) Natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia 
jakichkolwiek oznak chorobowych. 

c) Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, iż w chwili widocznych oznak 
choroby u mojego dziecka, a także jeżeli kontrolne sprawdzenie temperatury 
ciała wykaże wartości powyżej 38 stopni, w drodze jednostronnej decyzji 
dziecko zostanie usunięte z placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu 
wszelkich objawów chorobowych.  

d) Wyrażam zgodę na kontrolny pomiar temperatury ciała przez pracownika 
placówki z użyciem bezdotykowego termometru 

3.  Zobowiązuję się do poinformowania kierownika placówki o wszelkich 
zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym 
otoczeniu. 

 

 

………………….                                          …………………………………… 

miejscowość, data                                         podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 



Załącznik nr 2 

Oświadczenie 

Ja niżej podpisany (-a) 

…………………………………………………………………………………… 

                                                      Imię i Nazwisko 

oświadczam pod odpowiedzialność za ewentualne skutki podania 
nieprawdziwych informacji, że : 

W ciągu ostatnich 2 tygodni 
moje dziecko: 

TAK NIE OPIS 

Przebywało za granicą Polski.(jeśli 
TAK w opisie podaj kraj) 

   

Miało świadomy kontakt                    
z osobami powracającymi                       
z zagranicy.                          

(jeśli TAK w opisie podaj kraj) 

   

Miało świadomy kontakt                                 
z chorymi na COVID lub 
przebywającymi na kwarantannie. 

   

Obecnie obserwuję u dziecka takie 
objawy jak:  

-gorączka 

- kaszel 

- duszności 

(jeśli TAK w opisie podać jakie i od 
kiedy) 

   

Pouczony (-a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 KK- oświadczam, że 
podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 

 

…………………………………. ……………………………………………… 

data podpis rodzica/opiekuna prawnego 


