Regulamin na czas trwania epidemii COVID-19 obowiązujący w Internacie przy Zespole Szkół
CKZ im. W. Witosa w Bujnach
I. Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020.493
z późn. zm.).
2. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r.
II. OBOWIĄZKI KIEROWNIKA INTERNATU:
1. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu
sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
2. Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej w tym rękawiczki, maseczki ochronne,
ewentualnie przyłbice, płyny dezynfekujące. Płyn do dezynfekcji rąk, rękawiczki zapewnia również
przy wejściu do szkoły i do internatu oraz w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych.
3. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk oraz dezynfekcji
rąk.
4. Organizuje pracę wychowawców oraz pracowników obsługi
i administracji na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa
COVID-19.
5. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji ucznia oraz pracownika.
6. Jeśli wchowanek/pracownik podczas pobytu w internacie będzie wykazywał objawy typowe dla
koronawirusa (gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu) postępuje zgodnie z procedurami ujętymi
w pkt. VII.
III. OBOWIĄZKI WYCHOWAWCY:
1. Pracuje wg ustalonego przez kierownika harmonogramu.
2. Wychowawca nie może przyjść do internatu, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie,
albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3. Wyjaśnia wychowankom zasady obowiązujące w internacie ze zwróceniem szczególnej uwagi na
przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia COVID-19:
a) zakazie bliższego (nie mniej niż 1,5 m) kontaktowania się z innymi osobami;
b) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny
kaszlu i kichania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
4. Przestrzega zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.
5. Unika organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu tj. toaleta, hol,
korytarz,stołówka.
6. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki,
wynoszący co najmniej 1,5 metra.
7. Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy,
ust, nosa i oczu.
8. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel,
gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły, swojego
bezpośredniego przełożonego.
9. Dba o wietrzenie pomieszczeń mieszkalnych oraz przestrzeni wspólnego użytkowania
w internacie.
10. W przypadku złego samopoczucia wychowanka stosuje zasady postępowania w przypadku
podejrzenia zakażenia COVID-19.

IV. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW OBSŁUGI I ADMINISTRACJI:
1. Pracownik pracuje w rękawiczkach i dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem
dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
2. Wykonując prace porządkowe, wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.
3. Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty do
spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury komputerowe) regularnie
dezynfekuje środkiem dezynfekującym.
5. Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie i starannie
sprząta z użyciem wody z detergentem.
6. Pracownicy ograniczają kontakty z wychowankami.
7. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka)
pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły, swojego bezpośredniego
przełożonego.
V. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
1. Zapoznają się z Regulaminem na czas trwania pandemii COVID-19 obowiązującym
w Internacie.
2.Nie posyłają dziecka do internatu, jeżeli miało bliski kontakt z osobą zakażoną, podejrzaną
o zakażenie lub przebywało w domu z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji.
3.Przekazują kierownikowi internatu/wychowawcy niezbędne informacje o stanie zdrowia dziecka
jeżeli cierpi ono na chorobę przewlekłą lub znajduje się w tzw. grupie ryzyka.
4.Upewniają się, czy placówka posiada aktualne dane do kontaktu (nr telefonu).
5.Zaopatrują dziecko w maseczki ochronne oraz rękawiczki jednorazowe.
6.W sprawach ważnych kontaktują się z placówką pod numerem telefonu: 517-277-223
7.Wchodząc na teren placówki zakrywają usta i nos przestrzegają wszelkich zasad bezpieczeństwa
oraz zachowują dystans społeczny minimum 1,5m.
8.Przyjmują do wiadomości, że w trakcie pobytu dziecka w internacie obowiązuje ograniczenie
wszelkich wyjść i wyjazdów z placówki.
9. Mają obowiązek odebrać dziecko z internatu w przypadku złego samopoczucia, choroby.
10.Dostarczają do placówki uzupełnione Oświadczenie oraz Deklarację: załącznik nr 1 oraz załącznik
nr 2 (do pobrania ze strony szkoły: www.zsckpbujny.pl w zakładce internat, pliki do pobrania)

VI. OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW:
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.Zgłaszają wychowawcy każdy ewentualny kontakt z osobą chorą/podejrzaną o zakażenie
koronawirusem oraz objawy infekcji lub złe samopoczucie podczas pobytu w internacie.
3.Zapoznają się z informacją o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na terenie internatu podczas
obowiązywania stanu epidemii i przestrzegaj tych zasad oraz stosują się do poleceń wychowawcy.
4.Przed wejściem na teren internatu a także stołówkę należy bezwzględnie zdezynfekować ręce.
5.Ograniczają opuszczanie swojego pokoju i korzystanie z przestrzeni wspólnych budynku.
6.Ograniczają kontakty z innymi wychowankami przebywającymi na terenie internatu.
W przypadku takich kontaktów nie podają ręki na powitanie, zachowają odległość od rozmówcy rekomendowany dystans to min. 1,5m.

7.Podczas kaszlu i kichania należy zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką –zużytą
chusteczkę jak najszybciej wyrzucić do zamkniętego kosza i umyć ręce.
8.Przestrzegają czystości w pokoju, często wietrzą pokój.
9.Używają jedynie swoich przyborów i akcesoriów.
10.Przechowują własne podręczniki, przybory szkolne oraz rzeczy osobiste w przydzielonym miejscu,
ograniczają dostęp do nich osobom trzecim.
11. Posiłki na stołówce spożywa przy stoliku razem z osobami ze swojego pokoju – unika zmiany
stolików.
12.W trakcie przemieszczania się ciągami komunikacyjnymi (korytarze, schody) obowiązuje ruch
prawostronny – wymijając się z osobą z na przeciwka zachować bezpieczną odległość.
13. Wskazany jest zakaz odwiedzin i przyjmowanie gości w pokoju. Osoby z zewnątrz wchodzące
na teren internatu mają obowiązek zakrywania ust i nosa.
VII. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM
KORONAWIRUSEM
LUB
CHOROBY COVID-19 W PODCZAS
POBYTU
W INTERNACIE.
1. Wychowanek u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID19 (duszności, kaszel, gorączkę) bezzwłocznie przez wychowawcę wyposażonego
w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki zostaje odizolowany do IZOLATKI –
wyznaczonego pomieszczenia (pokój nr 201). Wychowawca pozostaje z nim utrzymując min. 2 m
odległości. Wychowawca niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia
o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go z internatu oraz informuje dyrektora szkoły,
a w razie pogarszania się stanu zdrowia – wychowanka także pogotowie ratunkowe.
2. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego uczeń
powinien zostać odebrany przez rodzica do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu
i skorzystać z teleporady medycznej.
3.Wychowawca/pracownik u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub
choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę):
a) zgłasza ten fakt kierownikowi, a kierownik dyrektorowi szkoły, bezzwłocznie udaje się do
wyznaczonego pomieszczenia – izolatki (pokój nr 201);
b) dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę,
fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki;
c) dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki
bezpieczeństwa.

Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Oświadczam, że moja córka/ mój syn/:
……………………………………………………………………………………………………..
( nazwisko i imię wychowanka)
nie miał/em kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny,
otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan zdrowia

ucznia jest dobry, syn/córka/ja nie przejawia żadnych oznak chorobowych, np. podwyższona
temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata
smaku czy węchu i inne nietypowe oznaki. Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/ świadoma
pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do internatu w aktualnej sytuacji
epidemiologicznej.
Mimo
wprowadzonych
w
internacie
obostrzeń
sanitarnych
i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść
do zakażenia COVID – 19.
2. W przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w internacie (nie tylko na terenie)
– zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14dniową kwarantannę.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na pomiar temperatury mojego dziecka.
Bujny, dn.…………….
………………………………………………….
( czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Załącznik nr 2
DEKLARACJA RODZICA/WYCHOWANKA
Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:
1. Zapoznałem/łam się z treścią Regulaminu na czas trwania pandemii COVID-19 obowiązujący
w Internacie przy Zespole Szkół CKZ im. W. Witosa w Bujnach.

2. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących zasad związanych z reżimem sanitarnym,
przede wszystkim: przyjazdu do internatu tylko i wyłącznie zdrowego dziecka/mnie bez kataru,
kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki
w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w internacie. Wyrażam
zgodę na pomiar temperatury ciała w razie zaobserwowania niepokojących objawów zdrowotnych
3. Zobowiązuję się do poinformowania kierownika internatu o wszelkich zmianach w sytuacji
zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.
Bujny, dn…....…………………..

……………………………………………….
(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)
………………………………………………..
(czytelny podpis wychowanka/wychowanki)

