Wytyczne dla mieszkańców internatu przy ZSRCKU w
Kościelcu obowiązujące od 30 sierpnia 2020


Na terenie internatu może przebywać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub
w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.



Wychowankowie powinni starać się zachować dystans podczas pobytu w internacie,
dbać o czystość w użytkowanych pomieszczeniach, często myć ręce ciepłą wodą
z mydłem oraz wietrzyć pomieszczenia mieszkalne.



Uczniowie mogą być przyprowadzani do internatu oraz z niego odbierani przez
jednego opiekuna, lub członka najbliższej rodziny (brata lub siostrę) bez objawów
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W trakcie przebywania na
terenie internatu opiekun, członek rodziny musi mieć zasłoniętą twarz.



Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do internatu, zachowując
zasady:
a) 1 opiekun z wychowankiem,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych
z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne:
osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).



Opiekunowie lub rodzeństwo, którzy pomagają wychowankom internatu
w przyniesieniu lub wyniesieniu rzeczy powinni ograniczyć czas przebywania na
terenie placówki do absolutnego minimum.



Pozostali członkowie rodziny muszą w tym czasie czekać przed wejściem do internatu
– zachowując bezpieczne odstępy.



Opiekunowie lub rodzeństwo pomagający wychowankom wnieść rzeczy mogą
przebywać jedynie na korytarzach prowadzących do pokoju oraz w pokoju
wychowanka, zakazuje się bezpodstawnego chodzenia po innych
kondygnacjach/pokojach.
Zakazuje się przebywania na terenie internatu osobom trzecim, z wyłączeniem
młodzieży szkolnej i członków najbliższej rodziny.
Zakazuje się wchodzenia na kondygnację męską, oraz na kondygnację żeńską z
pominięciem sal lekcyjnych uczniom nie będącym wychowankami internatu.
Wszyscy wchodzący do budynku internatu muszą obowiązkowo zdezynfekować ręce.









Jeżeli pracownik internatu zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na
infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy
odizolować wychowanka w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomić
rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia z internatu.
Pokoje internackie numer 52 A, 52 B, 52 C zostają przemianowane na izolatki na
wypadek podejrzenia choroby.
W pokoju wychowawców (nr 48) oraz w gabinecie profilaktyki znajdują się
bezdotykowe termometry.

























Wychowawcy zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia kierownika internatu
w przypadku zaobserwowania u ucznia/pracownika internatu, objawów wskazujących
na infekcję dróg oddechowych w tym szczególności gorączkę i kaszel.
Wizyty na innych niż zamieszkała kondygnacja należy ograniczyć do niezbędnego
minimum.
Zakazuje się przebywania w jednym pokoju więcej niż 6 wychowanków.
Wychowankowie zobowiązani są do korzystania z toalet tylko na swoich
kondygnacjach. Po skorzystaniu z toalety należy zdezynfekować ręce.
Podczas meldunku w holu internatu może przebywać maksymalnie 2 wychowanków
z rodzicami/opiekunami, pozostali muszą oczekiwać na swoją kolej przed budynkiem
internatu, zachowując bezpieczne odległości między sobą.
Do zakończenia pandemii w internacie zostają wstrzymane wszystkie uroczystości
i zabawy o charakterze masowym (np. dyskoteki, otrzęsiny itp.).
Uczniowie 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.
Po powrocie na teren internatu należy bezzwłocznie umyć i zdezynfekować ręce,
Niezbędna jest ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa
i ust.
Wychowankowie internatu zobowiązani są do używania własnych rzeczy codziennego
użytku. Należy maksymalnie ograniczyć pożyczanie jakichkolwiek rzeczy w tym
przyborów szkolnych.
Całkowicie zakazuje się pożyczania sztućców, talerzy, kubków i innych naczyń
kuchennych.
Własne naczynia kuchenne niezwłocznie po użyciu muszą być umyte. Zakazuje się
pozostawiania w pokoju brudnych naczyń.
Wychowankowie powinni często wietrzyć swoje pokoje.
Mieszkańcy internatu zobowiązani są do utrzymania czystości w pokojach i
systematycznego wyrzucania śmieci, zwłaszcza odpadków po jedzeniu.
Kierownik internatu przypomina, że na drzwiach wejściowych do internatu znajduje
się tablica z numerami telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
Pracownicy internatu zobowiązani są do dopilnowania, żeby na teren internatu nie
wchodziły osoby trzecie, wchodzący wychowankowie dezynfekowali dłonie, a
członkowie ich najbliższej rodziny mięli zakryte usta i nos.
W toaletach zostaną umieszczone karty monitoringu czystości łazienek.
Osoby odpowiedzialne za utrzymanie porządku w internacie zobowiązane są do
prowadzenia karty monitoringu dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy,
klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach
spożywania posiłków.
Osoby odpowiedzialne za utrzymanie porządku zobowiązane są ściśle przestrzegać
zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone zostały plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –
instrukcje dezynfekcji – wszystkie osoby znajdujące się na terenie internatu
zobowiązuje się do ich przestrzegania.
Kierownik internatu zobowiązany jest do zaplanowania i przeprowadzenia szkolenia
dla kadry internatu oraz wychowanków z zasad zachowania bezpieczeństwa.



W środę 2 września 2020 od godziny 15.30 do godziny 17.30 nastąpi szkolenie z
przepisów BHP oraz regulaminu postępowania dla mieszkańców internatu na
wypadek zagrożenia zakażeniem Covid



Pracownicy obsługi i administracji internatu powinni ograniczyć kontakty
z wychowankami oraz nauczycielami.
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.














Korzystanie ze stołówki w internacie:
Na stołówce internackiej przebywać mogą jedynie: wychowankowie internatu,
uczniowie, nauczyciele i pracownicy obsługi szkoły i internatu.
Całkowicie zakazuje się wstępu na stołówkę osobom trzecim.
Posiłki na stołówce wydawane będą w systemie zmianowym, aby poszczególne grupy
wychowawcze jadły wspólnie. Szczegółowy harmonogram wydawania posiłków
opracowany zostanie po zapoznaniu się ze szkolnymi planami lekcyjnymi.
Możliwe jest wydłużenie czasu wydawania posiłków. Szczegółowe informację na ten
temat przekazane zostaną po ustaleniu rzeczywistej liczby osób, która będzie ze
stołówki korzystała.
Po zjedzeniu posiłku przez daną grupę internacką, blaty stołów oraz oparcia krzeseł
zostaną zdezynfekowane.
Uczniowie oczekujący w kolejce za porcją zobowiązani są do utrzymywania 1,5 m
odstępu.
Zupy, herbaty i kompoty będą nalewane przez pracowników kuchni. Zakazuje się
używania wspólnych waz i dzbanków.
Przed wejściem na stołówkę uczniowie powinni dokładnie umyć i zdezynfekować
ręce.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w stołówce internackiej wszystkie osoby z
niej korzystające proszone są o opuszczenie pomieszczenia niezwłocznie po zjedzeniu
posiłku.
Pozostałe przepisy sanitarno-epidemiologiczne oraz regulamin stołówki nadal
obowiązują.

