
Załącznik nr 5 

do Procedury bezpieczeństwa 
 

Zasady organizacji opieki w internacie  
 

Kierownik internatu zobowiązany jest zapoznać wychowawców, wychowanków i pracowników 

obsługi z niniejszą procedurą. 

1. W internacie w trakcie trwania egzaminów zewnętrznych może przebywać wyłącznie osoba 

zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, po wcześniejszej  deklaracji 

zgłoszonej u wychowawcy grupy. 

2. Wychowanek nie może wejść na teren internatu, jeśli przebywa w domu z osobą na kwarantannie  

lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach 

domowych. 

3. Uczeń niepełnoletni zgłasza się do internatu w towarzystwie rodzica/ opiekuna prawnego. 

4. Wychowanek, który zgłosi się do placówki, musi być poddany badaniu temperatury ciała. 

Pomiaru dokonuje w przedsionku internatu wychowawca pełniący dyżur, który wyposażony jest 

w rękawiczki, maseczkę lub przyłbicę i fartuch ochronny. Jeżeli temperatura jest prawidłowa, 

wychowanek może wejść na teren placówki. Gdy temperatura ciała wychowanka budzi 

zastrzeżenia nie zostaje wpuszczony na teren budynku. 

5. Wychowawca ma prawo przeprowadzić wywiad pod kątem epidemicznym. 

6. Na teren placówki nie może wejść żadna osoba towarzysząca, zakazane są też odwiedziny 

wychowanków (z wyjątkiem rodzica/opiekuna prawnego). 

7. Każdy wychowanek jest zakwaterowany w miarę możliwości w osobnym pokoju. 

8. Każdy wychowanek powinien posiadać własne: poszwę na poduszką i kołdrę, sztućce i przybory 

toaletowe. 

9. Wychowanek nie może pożyczać żadnych przedmiotów piśmienniczych, kubków i sztućców  

od innych osób przebywających na terenie internatu. 

10. W wyjątkowych sytuacjach wychowanek może skorzystać z aneksu kuchennego  

z uwzględnieniem następujących zasad: 

1) jednorazowo w aneksie może przebywać jedna osoba; 

2) każdorazowo po przygotowaniu i/lub spożyciu posiłku wychowanek ma obowiązek umyć po 

sobie sztućce i naczynia, z których korzystał, oraz zdezynfekować powierzchnie, z którymi 

miał styczność. 

11. Wychowanek może spożywać posiłek w swoim pokoju z zachowaniem zasad higieny. 

12. W toalecie i części prysznicowej przebywa jedna osoba. 

13. W okresie epidemii wyłączone są z użytku następujące pomieszczenia: stołówka i świetlica. 

14. W uzasadnionych przypadkach za zgodą wychowawcy i rodzica/prawnego opiekuna dopuszcza 

się możliwość wyjścia osoby zakwaterowanej poza teren internatu.  

15. Po każdorazowym wejściu do budynku wychowanek obowiązkowo dezynfekuje ręce płynem 

dezynfekującym, który znajduje się przy wejściu. 

16. W budynku wychowankowie przestrzegają Środków Bezpieczeństwa Osobistego: 

1) zachowują odpowiedni odstęp od innych wychowanków oraz pracowników internatu  

(co najmniej 1,5 metra ) oraz mają zakryte usta i nos; 

2) na teren placówki mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- 

lub wielorazową, lub przyłbicą w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą 

zakrywać ust i nosa maseczką); 



3) zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej placówki z wyjątkiem swojego pokoju  

i toalety. 

4) wychowanek musi poinformować kierownika internatu lub wychowawcę, że choruje na 

alergię  

lub na inne schorzenie, których objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. 

Wychowawcy i inni pracownicy muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich 

objawów w przypadku danego wychowanka jako objawów „niepokojących”; 

5) w każdej sytuacji należy przestrzegać higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania 

należy zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką; 

6) ogranicza się przemieszczanie uczniów między pokojami mieszkalnymi i innymi 

pomieszczeniami użytkowymi na terenie internatu. 

17. Jeżeli wychowanek przejawia niepokojące objawy choroby, kierownik internatu zapewnia 

odizolowanie tej osoby w odrębnym pomieszczeniu – izolatorium, zapewniając minimum dwa 

metry odległości od innych osób, oraz informuje odpowiednie służby, rodziców oraz dyrekcję 

szkoły. 

18. Pracownicy obsługi dezynfekują sanitariaty, hole i klamki, włączniki światła, poręcze, blaty, 

powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i pomieszczeniach do spożywania posiłków  

w okresie przebywania młodzieży. 

19. O godzinie 23.00 wychowawca pełniący dyżur dezynfekuje klamki w zajętych przez 

wychowanków pokojach oraz klamki drzwi wejściowych. 

20. Po zakończeniu egzaminów zewnętrznych wychowanek opuszcza budynek internatu. a pokój,  

w którym mieszkał, zostaje poddany dezynfekcji i sprzątaniu. 

 

 


