Regulamin oraz procedury funkcjonowania ZST-I w okresie pandemii koronawirusa

REGULAMIN ORAZ PROCEDURY FUNKCJONOWANIA
INTERNATU ZST-I W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA
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Organizacja pracy internatu.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia nr
35/2019/2020 Dyrektora ZST-I
z dnia 28 sierpnia 2020 roku

W internacie mogą przebywać jedynie wychowankowie bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
w warunkach domowych lub w izolacji. Dotyczy to również wychowawców oraz pracowników
niepedagogicznych szkoły.
Przebywanie w internacie osób z zewnątrz jest ograniczone do niezbędnego minimum. Osoby te
mogą przebywać na terenie internatu tylko w uzasadnionych przypadkach i z zachowaniem
obowiązujących środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja
rąk).
Na terenie internatu w przestrzeniach wspólnych (korytarze, świetlice, hol, stołówka) obowiązuje
noszenie maseczek lub przyłbic. Noszenie maseczek nie jest konieczne w pokojach mieszkalnych,
prysznicach.
W środki ochrony osobistej (maseczki lub przyłbice) wychowanków zaopatrują rodzice.
Wchodząc do budynku internatu należy obowiązkowo zdezynfekować ręce.
Wychowanek zobowiązany jest posiadać własne przybory i podręczniki oraz rzeczy osobiste.
Wychowankowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi, rzeczami osobistymi między
sobą.
Przybory, podręczniki, rzeczy osobiste wychowanek przechowuje w przydzielonej szafce.
Wychowanek wypisuje dokumentację internatu własnymi przyborami do pisania.
Do internatu wychowanek może zabrać tylko rzeczy niezbędne, nie należy zabierać ze sobą
niepotrzebnych przedmiotów.
Podczas pobytu w internacie zaleca się częste mycie rąk oraz dezynfekcję, szczególnie przed i po
spożyciu posiłku czy skorzystaniu z toalety.
Podczas kaszlu i kichania wychowanek ma obowiązek zakrywać usta i nos chusteczką lub
zgiętym łokciem.
Wychowanek powinien unikać dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
Wychowanek ma obowiązek ograniczyć kontakty z innymi wychowankami przebywającymi na
terenie internatu. Obowiązuje zakaz wzajemnych odwiedzin i gromadzenia się
w pomieszczeniach wspólnych oraz na korytarzach.
W przypadku kontaktów z innymi nie wolno podawać ręki na powitanie oraz należy zachować
odległość 1,5 m od rozmówcy.
Wychowanek ma obowiązek ograniczyć do minimum wychodzenie z internatu. Każdorazowe
wyjście musi być uzgodnione z wychowawcą.
Po kolacji do godz. 20.00 zaleca się pobyt na świeżym powietrzu na terenie ogrodzonym wokół
internatu.
Wychowanków obwiązuje zakaz wchodzenia do pokoju wychowawców oraz korzystania
z komputera i innych sprzętów, które tam się znajdują.
Obowiązuje zakaz przebywania na terenie internatu osób z zewnątrz.
Wychowanek ma obowiązek utrzymania swojego pokoju w czystości i higienie.
Wychowankowie powinni wietrzyć swój pokój.
Wychodząc na zajęcia szkolne wychowankowie zamykają pokój, klucze zostawiają w zamku od
zewnętrznej strony.
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22. Wychowanek, który poczuje się źle podczas pobytu w internacie, niezwłocznie zgłasza to
wychowawcy, szczególnie, gdy zaobserwuje u siebie objawy infekcji dróg oddechowych(w tym w
gorączkę, kaszel).
23. Jeżeli u ucznia zaobserwuje się objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w
tym w temperaturę powyżej 38 stopni, kaszel), wychowawca ma obowiązek odizolować chorego
ucznia zapewniając bezpieczeństwo ( izolatorium) i natychmiast poinformować o tym
rodzica/opiekuna prawnego, kierownika internatu. Kierownik informuje dyrektora szkoły.
24. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest jak najszybciej odebrać dziecko internatu.
25. Wychowanek jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu oraz procedur.
26. W przypadku braku zgody na ich przestrzeganie lub rażącego naruszenia zasad może zostać
wydalony z internatu.

II. Zalecenia higieniczne dotyczące pomieszczeń w internacie.
1. Na terenie internatu umieszczone są informacje oraz wskazówki dotyczące bezpiecznych
zachowań oraz adresy i telefony do odpowiednich służb.
2. W internacie ( przy wejściach, w łazienkach i na korytarzach) znajdują się płyny do dezynfekcji.
3. W pomieszczeniach sanitarno - higienicznych umieszczone są plakaty z zasadami prawidłowego
mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
4. Dezynfekcja elementów wspólnych będzie się odbywać po wyjściu uczniów do szkoły, w czasie
nauki własnej wychowanków – klamki, ubikacje, prysznice, poręcze.
5. Dezynfekcja powierzchni płaskich będzie się odbywać po wyjściu uczniów do szkoły – stoliki
w świetlicy, korytarze, aneks kuchenny.
6. Dezynfekcja stołówki będzie się odbywać po posiłkach – stoliki, blaty.
7. Dezynfekcję przeprowadza się zgodnie z zaleceniami producenta znajdującymi się na
opakowaniu środka do dezynfekcji.
8. Zużyte maski i rękawice jednorazowe należy wyrzucać do oznakowanych pojemników
znajdujących się na terenie internatu.

III. Korzystanie z posiłków.
Na stołówkę wychowanek ma obowiązek zakładać osłonę na nos i usta.
Obowiązkowo należy zdezynfekować ręce przy wejściu do stołówki.
Na stołówkę wychowanek nie może wnosić rzeczy osobistych typu: plecaki, ubranie wierzchnie.
Posiłki wydawane są zmianowo.
a. Śniadanie
 I zmiana w godz. 6.45 – 7.15 dla uczniów wychodzących do szkoły
na godz. 7.30,
 II zmiana w godz. 7.20 – 7.50 dla uczniów wychodzących do szkoły
na godz. 8.20,
 III zmiana 8.00 – 8.30 dla pozostałych uczniów.
b. Kolacja
 I zmiana w godz. 18.00 – 18.30 uczniowie zamieszkali na pierwszym piętrze,
 II zmiana w godz. 18.30 – 19.00 uczniowie zamieszkali na drugim piętrze.
5. Na obiad wychowankowie przychodzą po powrocie z zajęć szkolnych, po uprzednim
pozostawieniu plecaków, ubrań wierzchnich w pokojach, umyciu i dezynfekcji rąk.
6. Spożywanie posiłków będzie odbywać się na przy stolikach wyznaczonych dla danego pokoju.
1.
2.
3.
4.
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Na stołówce należy zachować dyscyplinę utrzymania 1,5 metrowej odległości pomiędzy
osobami stojącymi w kolejce do okienka.
8. Posiłki i sztućce będą wydawane indywidualnie przy okienku.
9. Podczas spożywania posiłków przy stoliku nie obowiązuje nakaz noszenia maseczek.
10. Wychowanka obowiązuje zakaz wynoszenia posiłków do pokoju.
7.

IV. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia.
1.
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W przypadku wystąpienia u wychowanka niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych
zostaje on odizolowany od pozostałych osób.
Wychowawca/pracownik internatu zgłasza ten fakt kierownika internatu który następnie
powiadamia dyrektora szkoły.
Wychowanek z objawami chorobowymi zostanie umieszczony w specjalnym pomieszczeniu –
izolatorium.
Opiekę nad wychowankiem w izolatorium sprawuje wychowawca pełniący dyżur lub inny
pracownik internatu wskazany przez kierownika.
Po umieszczeniu ucznia w izolatorium o fakcie tym zostaną powiadomieni rodzice, którzy są
zobowiązani do natychmiastowego odebrania ucznia z internatu. W celu ułatwienia kontaktu
rodzice są zobowiązani do aktualizowania swoich numerów telefonów.
O zaistniałej sytuacji dyrektor szkoły informuje powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną
i postępuje według otrzymanych zaleceń.

Powyższy Regulamin oraz procedury funkcjonowania internatu w czasie epidemii koronawirusa mogą
ulec modyfikacji w zależności od zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej oraz wytycznych MEN,
MZ i GIS.
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