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Regulamin 

bezpieczeństwa podczas pobytu w internacie, który uwzględnia stan 

zagrożenia epidemicznego 

 

Podstawa prawna:  
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz.910 i 1378), 

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 

u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z póź. zm.), 

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2020 r. poz.695), 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19,  

(Dz. U. 2020  poz.1386). 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny  

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r.  

(Dz. U. 2020 poz.1166). 

 Wytyczne Ministra Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i GIS od 1 września 2020 r. 

 

 

1.Zasady bezpiecznego zakwaterowania uczniów do internatu. 

1.1W internacie mogą przebywać jedynie wychowankowie bez objawów 

chorobowych dróg oddechowych oraz gdy ich domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych,  

1.2 Uczniowie zgłaszają się do internatu z wypełnionym oświadczeniem rodzica 

o znajomości czynności proceduralnych, które będą egzekwowane dla 

zachowania bezpieczeństwa podczas pobytu dziecka w placówce (załącznik nr 1), 

1.3 Oświadczenie ma formę wypełnionego formularza, który jest dostępny do 

pobrania ze szkolnej strony internetowej w zakładce - Internat. Wymaganie to 

dotyczy również uczniów pełnoletnich (załącznik nr 2), 

1.4 W przypadku braku posiadania oświadczenia, uczeń nie będzie 

zakwaterowany w internacie, 

1.5 Jeżeli w dniu przybycia do internatu, uczeń wykazuje symptomy chorobowe, 

nie będzie przyjęty, 

1.6 Nie należy zabierać ze sobą do internatu niepotrzebnych przedmiotów, 

1.7 Wychowawca dyżurny nadzoruje dezynfekcję rąk uczniów wchodzących do 

budynku, 

1.8 Podczas spotkania się uczniów przy wejściu do budynku, należy zachować 

bezwzględnie zasady utrzymania właściwej odległości między sobą tj. min.1,5 

m, 

1.9 Ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz w internacie (w tym rodziców 

uczniów) do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków 

ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja 

rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach, 
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1.10 W przestrzeniach wspólnych  będą zachowane podwyższone rygory 

bezpieczeństwa i higieny: częste mycie i dezynfekowanie łazienek, pomieszczeń 

kuchennych, stołówki, aneksu, korytarzy, poręczy, klamek, wyłączników 

światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich w tym blatów  

w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków. 

 

2. Zasady bezpiecznego poruszania się po obiekcie internatu. 

2.1 Wychowanek poruszający się po terenie internatu zobowiązany jest do 

zachowania dystansu społecznego w trakcie korzystania z wyznaczonych miejsc 

wspólnych (toaleta, łazienka, świetlica, stołówka), 

2.2 Wychowanek zobowiązany jest do poruszania się najkrótszą trasą ruchu, 

2.3 Wychowawca internatu, podczas wyjścia wychowanka do szkoły  

zobowiązany jest do sprawdzenia stanu sanitarnego pomieszczeń, z których 

korzystał uczeń. 

 

3. Zasady bezpiecznego przebywania w pokojach. 

3.1 Uczeń powinien przechowywać własne podręczniki, przybory szkolne oraz 

rzeczy osobiste w przydzielonej  szafce i ograniczyć dostęp do nich dla osób 

trzecich, 

3.2 Wychowanek zobowiązany jest do utrzymania czystości w pokoju, częstego 

wietrzenia pomieszczenia i przestrzegania zasad higieny osobistej, częstego 

mycia i dezynfekcji rąk, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, 

po powrocie ze świeżego powietrza oraz unikać dotykania oczu, nosa i ust, 

3.3 Wychowanek powinien osłaniać usta i nos podczas kichania i kaszlu,  

nie podawać ręki na powitanie, 

3.4 Wychowanek powinien ograniczyć opuszczanie swojego pokoju, kontakty  

z innymi wychowankami i korzystanie z przestrzeni wspólnych. W przypadku 

niemożności zachowania dystansu powinien stosować środki ochrony osobistej 

i często dezynfekować ręce. 

 

4. Zasady bezpiecznego korzystania z łazienki i toalet. 

4.1 W łazience mogą przebywać tylko 2 osoby, 

4.2 Podczas spotkania się uczniów w łaźni i toalecie, należy zachować 

bezwzględnie zasady utrzymania właściwej odległości między sobą tj. min. 

1,5m, 

4.3 Po skorzystaniu z toalety i łazienki pozostawić po sobie porządek, 

4.4 Zużyte przedmioty higieny osobistej wyrzucić do pojemników zamkniętych, 

4.5 Ogranicza się czas przebywania w tych miejscach do minimum, 

4.6 Po skorzystaniu z toalety dokładnie myć ręce mydłem (min. 30 sekund), 

4.7 Do zapalania/gaszenia światła czy otwierania/zamykania drzwi używać np. 

łokcia, 

4.8 Pamiętać o zabraniu wszystkich akcesoriów higieny osobistej, 

4.9 Używać jedynie swoich przyborów i akcesoriów higieny osobistej. 
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5. Zasady bezpiecznego korzystania ze stołówki. 

5.1 Posiłki przez kuchnię wydawane są rotacyjnie, 

5.2 Do stołówki wychowanek wchodzi pojedynczo, 

5.3Wychowawca/ intendent pełniący dyżur przy wejściu na stołówkę, otwiera  

ją i nadzoruje dezynfekcję rąk wychowanka wchodzącego na stołówkę, 

5.4 Wychowanek przed wejściem na stołówkę zachowuje odległość od innej 

osoby min.1.5 m, pobiera w okienku podawczym przygotowaną porcję posiłku 

wraz z sztućcami i zajmuje miejsce, 

5.5 Po spożyciu posiłku wychowanek odnosi naczynia w wyznaczone miejsce  

i niezwłocznie opuszcza stołówkę, 

5.6 Wychowawca/intendent niezwłocznie po wyjściu wychowanka dezynfekuje  

środkiem do dezynfekcji powierzchnie dotykowe: blaty, stoły i poręcze krzeseł. 

5.7 Po zakończeniu wszystkich posiłków (śniadanie, obiad ,kolacja), stołówka 

jest wietrzona  i wydezynfekowana. 

 

6. Jeżeli wychowawca zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na 

infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności temperaturę wskazującą na 

stan podgorączkowy lub gorączkę, kaszel, odizoluje go w odrębnym 

pomieszczeniu (izolatka), zapewniając min. 2 m odległości od innych osób  

i niezwłocznie powiadomi rodziców o konieczności odebrania ucznia z internatu 

(rekomendowany własny środek transportu). Za stan podgorączkowy uznaje się 

temperaturę przekraczającą zwykłą temperaturę ciała, ale nie wyższą niż 38°C. 

Za gorączkę uznaje się temperaturę ciała 38°C oraz wyższą. 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Oświadczenie rodzica  

2.Oświadczenie ucznia pełnoletniego 

3.Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u wychowanka Internatu 

Zespołu Szkół w Dubience zakażenia koronawirusem 
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                                                                                                  Załącznik nr 1 

OŚWIADCZENIE RODZICA 

Ja niżej podpisana/podpisany: 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

oświadczam, co następuje: 

 

1. Zostałem/am poinformowany, że w Internacie Zespołu Szkół w Dubience  

funkcjonuje Regulamin Bezpieczeństwa, który uwzględnia stan zagrożenia 

epidemicznego oraz procedury postępowania w przypadku podejrzenia 

zakażenia koronawirusem. 

 

2. Akceptuję ten regulamin i zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących 

procedur bezpieczeństwa na terenie internatu przede wszystkim: 

1) świadomego ( brak kwarantanny i  izolacji rodziny w warunkach domowych) 

wysłania dziecka do internatu tylko i wyłącznie zdrowego, bez kataru, kaszlu  

i podwyższonej temperatury ciała,  

2) natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia 

jakichkolwiek oznak chorobowych, które wystąpiły w czasie pobytu  

w placówce. 

 

3. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, iż w chwili widocznych oznak 

choroby u mojego dziecka, a także jeżeli kontrolne sprawdzenie temperatury 

ciała wykaże wartości powyżej 38°C, w drodze jednostronnej decyzji dziecko 

zostanie usunięte z placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich 

objawów chorobowych. 

 

4. Wyrażam zgodę na kontrolny pomiar temperatury ciała przez  wychowawcę  

z użyciem bezdotykowego termometru. Przyjmuję do wiadomości, że placówka 

zaleca, aby dokonywać jej w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących 

objawów zdrowotnych. 

 

5. Zobowiązuję się do poinformowania Dyrektora placówki o wszelkich 

zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym 

otoczeniu. 

 

                                                                                  ……………………….. 

                                                                                  Data, podpis matki 

 

                                                                                  .………………………. 

                                                                                  Data, podpis ojca                                     
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  Załącznik nr 2 

 

OŚWIADCZENIE  PEŁNOLETNIEGO UCZNIA 

Ja niżej podpisany/-a: 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

oświadczam, co następuje 

 

1.Zapoznałem/-łam się z Regulaminem Bezpieczeństwa na terenie Internatu 

Zespołu Szkół w Dubience oraz procedurami postępowania w przypadku 

podejrzenia zakażenia koronawirusem.  

 

2. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących procedur bezpieczeństwa 

na terenie internatu, w tym przede wszystkim: 

1) przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, iż w chwili widocznych oznak 

choroby, a także jeżeli kontrolne sprawdzenie temperatury ciała wykaże wartość 

powyżej 38°C , w drodze jednostronnej decyzji zostanę usunięty/a z placówki  

i będę mógł/mogła do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych. 

 

3. Wyrażam zgodę na kontrolny pomiar temperatury ciała przez  wychowawcę  

z użyciem termometru bezdotykowego. Przyjmuję do wiadomości, że placówka 

zaleca, aby dokonywać jej w razie zaobserwowania u wychowanka 

niepokojących objawów zdrowotnych. 

 

4. Zobowiązuję się do poinformowania  Dyrektora placówki o wszelkich 

zmianach sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa COVID-19 w moim najbliższym 

otoczeniu. 

 

 

 

 

                                                                 …………………………………. 

                                                                 Data, podpis pełnoletniego ucznia 
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Załącznik nr 3 

 

Procedury postępowania  

w przypadku podejrzenia u wychowanka Internatu Zespołu Szkół  

w Dubience zakażenia koronawirusem: 

 

1.Jeżeli wychowawca zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na 

infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności temperaturę wskazującą na 

stan podgorączkowy lub gorączkę, uporczywy kaszel, trudności w oddychaniu, 

złe samopoczucie, odizoluje go w odrębnym pomieszczeniu (izolatka), 

zapewniając min. 2 m odległości od innych osób. 

 

Za stan podgorączkowy uznaje się temperaturę przekraczającą zwykłą 

temperaturę ciała, ale nie wyższą niż 38°C. Za gorączkę uznaje się 

temperaturę ciała 38°C oraz wyższą. 

 

2. Niezwłocznie (telefonicznie) powiadomi rodziców o konieczności odebrania 

ucznia z internatu (rekomendowany własny środek transportu) oraz powiadomi 

o sytuacji Dyrektora szkoły.  

 

3. Uczeń w izolacji przebywa pod opieką  wychowawcy internatu, który 

zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu  

z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada 

maseczkę ochronną i rękawiczki i zachowuje dystans wynoszący min. 2 m. 

 

 4.Rodzice izolowanego ucznia odbierają podopiecznego z internatu przy 

głównych drzwiach wejściowych do budynku placówki. 

 

5. Pokój oraz izolatkę w których przebywał uczeń z objawami chorobowymi 

należy wywietrzyć i wydezynfekować.  

  

6. W przypadku wystąpienia u pracownika internatu będącego na stanowisku 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID – 19, pracownik 

niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje Dyrektora szkoły o podejrzeniu 

– zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do 

przenoszenia zakażenia. 

 

7.Wychowankowie internatu, wyjeżdżający na weekend do domu w przypadku 

wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni w nim pozostać 

i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby 

uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 

zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni 

koronawirusem. 
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8. Wychowankowie powracający z weekendu do internatu, w przypadku 

stwierdzenia  u nich wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe 

samopoczucie, trudności w oddychaniu -  nie zostaną wpuszczeni na teren 

obiektu.  

 

9. Dyrektora szkoły o zakażeniu wychowanka zawiadamiają rodzice lub 

sanepid. Rodzice ucznia powiadamiają niezwłocznie po tym, gdy otrzymają 

dodatni wynik badania.  

Informację o każdym przypadku zakażenia SARS-CoV-2 lub zachorowaniu na 

COVID-19 otrzymuje również (z laboratorium/od lekarza) państwowy 

powiatowy inspektor sanitarny.  

W takiej sytuacji kontaktuje się on z rodzicami, a następnie ze szkołą, aby 

przeprowadzić dochodzenie epidemiologiczne na terenie szkoły (wśród uczniów 

i personelu) i ustali listę kontaktów osoby zakażonej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


