Zasady bezpieczeństwa podczas pobytu w internacie ZSP
w Kleszczowie uwzględniające stan zagrożenia epidemicznego zgodnie
z wytycznymi GIS, MZ I MEN.
1.
Do internatu ZSP w Kleszczowie przyjmowani będą jedynie zdrowi uczniowie, bez
objawów chorobowych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2.
Przed zakwaterowaniem rodzice są zobowiązani przekazać kierownikowi/
wychowawcy internatu niezbędne informacje o stanie zdrowia swojego dziecka,
w szczególności, czy dziecko choruje na chorobę przewlekłą lub znajduje się w tzw. grupie
ryzyka,( Oświadczenie pisemne rodziców, ( Załącznik nr 1 ), oraz podpisać wszystkie
niezbędne do zakwaterowania dokumenty.
3.

Kierownik internatu ustala zasady bezpiecznego zakwaterowania uczniów.

4.

Zasady zakwaterowania:


Przyjazd do internatu i zakwaterowanie będzie możliwe we wtorek (01.09.2020r.)
od godz. 11:00 według opracowanego grafiku. Załącznik nr 2.

Do internatu mogą wejść jedynie wychowankowie z rodzicem, nie mają możliwości
wejścia osoby trzecie.

Przy wejściu do internatu (parter- przy stanowisku ochrony) rodzice przekazują
wychowawcy wypełnione dokumenty, a wychowanek otrzymuje kartę od swojego pokoju i
udaje się bezpośrednio do niego.


Uczeń przyjeżdżający do internatu musi być obowiązkowo wyposażony w:

maseczkę/przyłbicę, komplety rękawiczek, środek do dezynfekcji, suchy prowiant na
pierwszy dzień pobytu, własne przybory toaletowe, komplet poszewek na pościel, obuwie
zmienne oraz akcesoria kuchenne.

Produkty spożywcze przywiezione na okres pobytu w internacie należy niezwłocznie
umieścić w oznakowanej na wyznaczonym piętrze lodówce lub szafce. Produkty spożywcze
powinny być przechowywane w pojemnikach plastikowych lub szklanych.


Wychowankowie będą zakwaterowani według opracowanego przydziału Załącznik nr

W pierwszym dniu pobytu nie ma możliwości zamiany pokoi.
5.
Wychowankowie internatu zobowiązani są zachować dystans społeczny podczas
pobytu w internacie, czystość w użytkowanych pomieszczeniach, często myć ręce ciepłą
wodą
z mydłem oraz wietrzyć pomieszczenia mieszkalne.

6.
Wychowankowie mają także 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.
7.
Wychowankowie będą mieli możliwości korzystania z aneksów kuchennych w celu
przygotowania gorących posiłków w wyznaczonym czasie.
8.

Istnieje możliwość korzystania z posiłków na terenie Solparku.

Koszt wyżywienia: śniadanie 12 zł, obiad 15 zł, kolacja 12 zł.
9.

Regulamin stołówki

Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów spożywających posiłki w stołówce.
1) Uczniowie spożywają posiłki zgodnie z ustalonym harmonogramem wydawania
posiłków, pod opieką nauczyciela grupy.
2) Przed wejściem do stołówki znajduje się płyn do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu
(min. 60%).
3) Uczniowie korzystający z posiłków przed przyjściem do stołówki szkolnej myją
i dezynfekują ręce środkiem.
4) Uczniowie odbijają się kartą przed pobraniem posiłku, a następnie odbierają
porcjowany posiłek wraz ze sztućcami i siadają przy stolikach w bezpiecznej
odległości.
5) Posiłki gorące przy śniadaniu i kolacji (typu jajecznica, parówki, kiełbaski itp.)
wydawane będą przez kelnera zabezpieczonego w środki ochrony osobistej (maseczki
lub przyłbice, rękawiczki).
6) Po skończonym posiłku osoby stołujące się odnoszą naczynia do zmywalni.
7) Nie ma możliwości wynoszenia naczyń ze stołówki.
8) Jeżeli uczeń chce zrobić sobie kanapkę na wynos musi być zaopatrzony w
jednorazowe woreczki śniadaniowe i własne serwetki.
9) Po każdej grupie czyszczone i dezynfekowane są blaty stołów, poręczy krzeseł oraz
wietrzy się jadalnię.
10.
Podczas pobytu w internacie wychowankowie będą mieli dostosowany czas
i możliwość wyjścia z internatu do aktualnej sytuacji epidemiologicznej, co będzie musiało
być każdorazowo potwierdzone odnośnym wpisem w „Zeszycie wyjść”.
11.
Ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz w internacie do niezbędnego minimum,
( zakaz wprowadzania gości) z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust
i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych
obszarach.
12. Zarówno we własnych pokojach, jak i przestrzeniach wspólnych: korytarze, aneksy
kuchenne świetlica, pokój nauki wychowankowie zobowiązani są zachować podwyższone
środki bezpieczeństwa i higieny.

Wychowankowie samodzielnie sprzątają swoje pokoje i łazienki .

13.

14.
Powinni dołożyć wszelkich starań, aby zamieszkiwany przez nich pokój był
utrzymany w należytej czystości i higienie, należy często go wietrzyć.
15.
Kierownik internatu monitoruje czystość w miejscach pracy wychowawców i
pokojach wychowanków, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania porządku
w pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych i ciągach komunikacyjnych:


wszystkie miejsca, z których często korzystają pracownicy i wychowankowie będą
starannie czyszczone i dezynfekowane, w tym w szczególności kuchnie oraz miejsca
przeznaczone do wspólnego użytkowania, (np. świetlica, pokój cichej nauki).



powierzchnie, w tym podłogi, biurka i przedmioty (np. telefony, klawiatury
komputerów), klamki, poręcze, balustrady, włączniki światła, będą regularnie
przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego.

16.
Zarówno wychowawcy, jak i wychowankowie zobowiązani są do przestrzegania
zasad bezpieczeństwa opracowanych na czas podwyższonej ostrożności tj.:


mycia rąk bezpośrednio po wejściu do budynku internatu oraz dezynfekcję
dostępnym płynem do dezynfekcji,



zachowania bezpiecznej odległość od innych osób – rekomendowany dystans
społeczny to min. 1,5 m.



stosowania środków ochrony osobistej tj. osłony na usta i nos, podczas pobytu
w internacie, w szczególności podczas kontaktu z innymi wychowankami
i wychowawcami oraz w trakcie przebywania w przestrzeniach budynku
użytkowanych przez inne osoby.



podczas kaszlu i kichania należy zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
– zużytą chusteczkę jak najszybciej wyrzucić do zamkniętego kosza
i umyć ręce.



starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

17.
Za jedną z najważniejszych kwestii w zapobieganiu rozprzestrzeniania się
koronawirusa uważa się właściwe utrzymywanie czystości rąk– ich częste mycie wodą z
mydłem lub dezynfekowanie (jeśli dłonie nie są w sposób widoczny zanieczyszczone).
18.

Noszenie rękawiczek nie może zastępować mycia rąk.

19.
W przypadku złego samopoczucia wychowanka, w szczególności kaszlu, trudności
z oddychaniem oraz podwyższonej temperatury ciała, wychowanek niezwłocznie zgłasza ten
fakt dyżurnemu wychowawcy.
20.
Internat posiada izolatkę. W przypadku wystąpienia u wychowanka nagłych objawów
infekcji dróg oddechowych, zostaje on natychmiast odizolowany od innych osób,
wychowawca niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów oraz umożliwia skorzystanie
z teleporady medycznej. Następnie następuje wdrożenie procedur postępowania na
wypadek podejrzenia zakażenia (zasady postępowania poniżej).

21.
Wychowankowie przebywający w internacie są zobowiązani do bezwzględnego
przestrzegania
powyższych Zasad oraz zasad zawartych w Regulaminie Internatu.
Nieprzestrzeganie postanowień obu regulaminów spowoduje konsekwencje w postaci kar
regulaminowych włącznie z pozbawieniem wychowanka miejsca w internacie.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u wychowanka.
1. Jeżeli wychowawca/wychowanek przejawia niepokojące objawy choroby zakaźnej,
należy niezwłocznie odizolować go w przygotowanym do tego odrębnym pomieszczeniu
lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i
powiadomić rodziców wychowanka.
2. W przypadku, kiedy stan zdrowia wychowanka nie wymaga pomocy Państwowego
Ratownictwa Medycznego, powinien on do czasu przyjazdu rodziców pozostać
w odizolowanym pokoju a następnie udać się do domu indywidualnym (własnym)
środkiem transportu, unikając transportu zbiorowego.
3. W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia osoby należy wezwać pogotowie ratunkowe,
aby przewieźć ją do najbliższego oddziału zakaźnego, a o zaistniałej sytuacji
niezwłocznie poinformować właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną,
która przeprowadzi wstępny wywiad epidemiologiczny.
4. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem uwzględnia
następujące elementy:
a) poddanie gruntownemu sprzątaniu obszaru, w którym poruszała się osoba podejrzana
o zakażenie, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekowanie
powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, włączniki światła, windy),
b) stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy
ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały
przypadek,
c) ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach
internatu lub SOLPARKU, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, co
będzie pomocne w prowadzeniu dochodzenia epidemiologicznego przez Państwową
Inspekcję Sanitarną.
d) pozyskiwanie
bieżących
informacji
Głównego
Inspektora
Sanitarnego
(www.gis.gov.pl) oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), a także
obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa oświatowego,

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły/internatu.
1) Do pracy w szkole/internacie mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie
przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2) Internat posiada wyznaczone miejsce- izolatkę (m.in. wyposażenie w środki ochrony
i płyn dezynfekujący), w którym zostanie odizolowany pracownik w przypadku
zaobserwowania u niego objawów chorobowych.
3) Pracownicy szkoły/ internatu w przypadku wystąpienia niepokojących objawów
choroby zakaźnej powinni pozostać w domu 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.
4) W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z
lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).
5) Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych,
bezzwłocznie zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu, oraz zdezynfekowane
zostaną powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
6) W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły/internatu
należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
7) Zostanie ustalona lista osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach
szkoły/ internatu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i podjęte
zalecenia stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego
dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/
odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Opracowała Beata Wysmułek – kierownik internatu

