
 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W 

OKRESIE PANDEMII - COVID-19 

na terenie internatu przy Zespole Szkół nr 4 im 

Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu 

 
Obowiązują od 31 sierpnia 2020 r. do odwołania 

 

 

 

II. CEL PROCEDURY  

Przygotowanie pracowników, wychowanków, rodziców i innych osób współpracujących z 

placówką do realizacji zadań zawodowych w sposób odpowiadający wymogom sanitarnym 

obowiązującym w związku pandemią wirusa COVID-19. 

 

W internacie szkolnym ZSnr4 wyznacza się strefę wychowanka, strefę rodzica oraz strefę 

żywienia i oznakowuje w ustalony sposób - STREFA RODZICA, STREFA ŻYWIENIA, 

STREFA WYCHOWANKA. 

 

§1. Warunki przyjęcia do internatu 

 

1. Do internatu mogą być przyjmowani jedynie zdrowi wychowankowie, bez objawów 

infekcji. 

2. Osoby mające objawy wskazujące na chorobę zakaźną, mające bliski kontakt z osobą 

zakażoną, podejrzaną o zakażenie, przebywające w domu z osobami poddanymi kwarantannie 

lub izolacji nie mogą skorzystać z internatu. Powinny pozostać w domu i skorzystać z 

teleporady medycznej, a także stosować się do zaleceń lekarza. 

 

§ 2. Zasady pobytu obowiązujące wychowanków 

 

Pokoje oraz korytarz w internacie szkolnym stanowią STREFĘ WYCHOWANKA 

 

1. Przed planowanym i zgłoszonym przyjazdem do internatu każdy wychowanek musi 

dostarczyć podpisany własnoręcznie przez niego i jego rodzica formularz Oświadczenia a w 

nim: akceptację regulaminu, procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia 

koronawirusem COVID-19 oraz oświadczenia zdrowotne. Wypełniony formularz musi trafić 

do internatu najpóźniej w dniu  przyjazdu do internatu. Brak podpisanych dokumentów 

uniemożliwia pobyt w internacie. Formularz oświadczenia stanowi załącznik do procedury 

bezpieczeństwa.  

2. Wychowankowie przyjeżdżający do internatu,  wchodzą do budynku pojedynczo z 

zachowaniem dystansu społecznego min 2 m.  

3. Wychowankowie zgłaszają swój przyjazd wychowawcy, który odnotowuje datę i godzinę 

w przeznaczonym do tego zeszycie. . 



4. Wychowanek podczas pobytu w internacie, w każdej sytuacji i miejscu poza własnym 

pokojem musi być wyposażony w maseczkę lub przyłbicę ochronną na twarz i nosić ją w taki 

sposób, by zakrywała usta i nos.  

5. Po każdym wejściu do budynku internatu wychowanek zobowiązany jest do dezynfekcji 

rąk, korzystając z dozownika z płynem dezynfekującym znajdującym się na stoliku tuż za 

drzwiami wejściowymi lub korzystać z jednorazowych rękawiczek. 

6. Osoby towarzyszące wychowankom w trakcie ich przyjazdu nie mogą wejść do internatu. 

W uzasadnionych sytuacjach wychowawca może wyrazić na to zgodę na kontakt w strefie 

rodzica. 

7. Wychowankowie przestrzegają zasad bezpieczeństwa i higieny obowiązujących podczas 

trwającej pandemii. 

8. W sytuacji podejrzenia o infekcję wychowawca jest zobowiązany do mierzenia 

termometrem bezdotykowym temperatury. I potwierdzenia czynności poprzez sporządzenie 

notatki. 

9.  Klucze do pokoi wychowankowie pobierają i odwieszają sami w specjalnie przeznaczonej 

do tego skrzynce. 

10. Wychowankowie korzystają tylko z własnej pościeli, własnego powleczenia na pościel i 

środków higieny osobistej (w tym ręczników). Zakazane jest użyczanie tych rzeczy innym 

mieszkańcom i przenoszenie ich do innych pomieszczeń, poza własny pokój, z wyłączeniem 

osobistego użytkowania w łazience. Wychowankowie korzystają tylko z własnych przyborów 

i akcesoriów. 

11. Wychowankowie korzystają z przydzielonych pomieszczeń sanitarnych z zachowaniem 

wszelkich zasad ostrożności. 

12. W okresie pobytu w internacie zakazane jest przyjmowanie gości i wprowadzenie do 

budynku osób postronnych (również bliskiej rodziny – rodzice/opiekunowie, rodzeństwo).  

13. Zabronione jest gromadzenie się wychowanków w pokojach, na korytarzach i w innych 

pomieszczeniach budynku internatu. 

14. Wychowanek dokłada wszelkich starań, aby pokój był utrzymany w czystości i higienie.  

15. Jeżeli to możliwe, wychowanek często wietrzy swój pokój. 

16. Wychowanek zachowuje podwyższone zasady ostrożności podczas sprzątania swojego 

pokoju – zakłada osłonę nosa i ust oraz rękawiczki jednorazowe i wrzuca je po zużyciu do 

właściwego worka z odpadami. 

17. Wychowanek w pokoju może posiadać własne sztućce, talerz i kubek, które należy myć 

detergentem, płukać, nikomu nie udostępniać. 

18. Za jedną z najważniejszych kwestii w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa 

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

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

zastępować mycia rąk! 

19. Każde wyjście z internatu wychowanek zobowiązany jest odnotować w zeszycie wyjść. 

Wyjścia z internatu muszą być uzasadnione i tylko za zgodą wychowawcy.  

20. Podczas pobytu w placówce obowiązuje bezwzględny zakaz wyjazdów (np. do Rypina, 

kolegi, itp.). 

21.  Przebywając w internacie obowiązuje zakaz zamawiania posiłków z zewnątrz. 

22. Po zakończonym pobycie w internacie wychowanek zabiera rzeczy, zdaje klucz 

dyżurującemu wychowawcy.  

 

 

 



§ 3. Zasady korzystania z pomieszczeń sanitarno-higienicznych /łazienki, 

prysznice/ 
 

1. W tym samym czasie w jednej łazience może przebywać tylko jedna osoba, z wyłączeniem 

sytuacji, gdy nagła potrzeba fizjologiczna wymaga jednoczesnego korzystania z 

pomieszczenia przez dwie osoby jednocześnie.  

2. Wychowankowie korzystają tylko z wyznaczonych im indywidualnie kabin natryskowych 

oraz umywalek.  

3. Po każdorazowym skorzystaniu z kabin należy dokładnie umyć i zdezynfekować ręce 

zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w łazienkach. 

4. Wszystkie osobiste rzeczy (szampon, balsam, żel, itp.) należy każdorazowo zabierać ze 

sobą do pokoju i przechowywać w swojej kosmetyczce lub podpisanym plastikowym 

pojemniku.  

5. Po skończonej kąpieli ręczniki zabierane są do pokoju i rozwieszane na poręczach łóżek.  

 

§ 4. Zasady poruszania się i przemieszczania po budynku i poza 

budynkiem. 
 

1. Wychowanek podczas pobytu w internacie przebywa w swoim pokoju. 

2. Może korzystać, na ustalonych wcześniej zasadach, z pomieszczeń: 

a)  kuchni – korzysta z niej  jednoosobowo dezynfekując wcześniej dłonie i zakrywając usta 

do momentu rozpoczęcia spożywania posiłku. 

b) pomieszczenia do cichej nauki – wchodzi w maseczce, dezynfekuje ręce i zajmuje 

wyznaczone miejsce. 

3. Zabronione jest odwiedzanie innych osób w pokojach.  

4. Po każdorazowym wyjściu z pokoju i przemieszczaniu się po budynku, wychowanek 

zobowiązany jest do dezynfekcji rąk i dokładnego ich umycia.  

 5. Internat  nie organizuje wyjść poza teren Placówki. 

 6. Młodzież opuszcza teren placówki podczas wyjść do szkoły i w sprawach absolutnie 

niezbędnych po wcześniejszym uzgodnieniu z wychowawcą. 

7. Osoby postronne nie mają wstępu do internatu. W wyjątkowych, ściśle uzasadnionych 

sytuacjach, zgody na wejście udziela wychowawca internatu lub dyrektor szkoły. 

8. Po przyjęciu do internatu, wychowankowie zapoznają się z informacją o zachowaniu zasad 

bezpieczeństwa na terenie internatu i są zobowiązani do ich przestrzegania.  

9. Rażące łamanie zasad bezpieczeństwa i stwarzanie zagrożenia epidemicznego dla 

mieszkańców internatu oraz wychowawców i administracji i obsługi może skutkować  

usunięciem z internatu. 

 

§ 5. Zasady zachowania podczas spożywania posiłku w stołówce – STREFA 

ŻYWIENIA 
 

Stołówka oraz kuchnia stanowią w internacie szkolnym STREFA ŻYWIENIA ucznia 

 

1. W czasie funkcjonowania żywienia wychowankowie spożywają posiłki tylko przy 

wyznaczonych im indywidualnie stolikach. W stołówce mogą przebywać tylko uczniowie i 

nauczyciele korzystający z posiłków,  nauczyciele wyznaczeni do opieki nad uczniami oraz 

pracownik obsługi wyznaczony do roznoszenia posiłków i odbierania naczyń. 

2. W czasie funkcjonowania żywienia w internacie, wychowankowie korzystają ze stołówki 

według określonego grafiku obowiązującego od pierwszego dnia pobytu. 



3. Do pomieszczenia stołówki wychowankowie (po uprzedniej dezynfekcji rąk) są 

wpuszczani tylko w maseczkach ochronnych, które zdejmują dopiero po otrzymaniu posiłku i 

zajęciu miejsca przy stole. Po zjedzonym posiłku maseczki muszą być założone. 

4. Wychowankowie w stołówce ustawiają się w kolejce po posiłek przy zachowaniu dystansu. 

Zabronione jest zaglądanie do okienka wydawczego, opieranie się o niego czy dotykanie. 

Osoba wydająca posiłki stawia przygotowaną porcję na blacie okienka i dopiero wówczas 

wychowanek może podejść i ją odebrać. 

5. Zabrudzone po posiłku naczynia wychowanek odnosi do okienka zwrotu- stawiając je na 

blacie okienka, bez opierania się o nie i dotykania go. Wychodząc ze stołówki dezynfekuje 

dłonie. 

 

§ 5. Zasady zachowania i obowiązki rodziców- STREFA RODZICA 
 

W internacie wyznaczona jest STREFA RODZICA 

 

1. Pomieszczenie w którym przebywają rodzice należą do strefy rodzica i oznaczone są 

napisem STREFA RODZICA 

2. W pomieszczeniu należącym do strefy rodzica może przebywać nie więcej niż dwoje 

rodziców/opiekunów. 

3. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do zakrywania ust i nosa,  zachowania dystansu 

społecznego, odkażenia rąk. 

4. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z procedurami 

bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 na terenie placówki dostępnymi na stronie 

facebooka internatu https://www.facebook.com/Internat-Zespo%C5%82u-

Szk%C3%B3%C5%82-Nr-4-im-Ziemi-Dobrzy%C5%84skiej-w-Nadro%C5%BCu-

157283117698662/ oraz na stroni  www zs4 nadroz.pl 

5.  Przekazują wychowawcom w internacie niezbędne informacje o stanie zdrowia swojego 

dziecka, aby internat mógł zapewnić wychowankowi odpowiednią opiekę podczas pobytu. 

Informują w szczególności, czy dziecko choruje na chorobę przewlekłą lub znajduje się w 

tzw. grupie ryzyka.  

6. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mówią o przeciwwskazaniach do zakwaterowania 

dziecka w internacie.  

7. Nie wysyłają dziecka do internatu, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w 

izolacji. Wówczas należy pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i 

lekarza. 

8. Zaopatrują dziecko w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu w 

internacie. 

9. Niezwłocznie odbiera dziecko z internatu po telefonie informującym o objawach 

chorobowych dziecka. W przypadku ignorowania wezwania o stawienie się w internacie 

rodzica/opiekuna wychowanka podejrzanego o zarażenie, dyrektor ma  prawo powiadomić o 

tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną 

10. Instruują  dziecko o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym o 

zachowaniu dystansu społecznego 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.  

11. Pozostawiają wychowawcy aktualny numeru telefonu do kontaktu. 

 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 

 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu 

Anna Banasiak 
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