
         ZASADY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA W INTERNACIE OLL W CZASIE ZAGROŻENIA COVID-19 
 

 W internacie mogą przebywać wychowankowie bez objawów chorobowych dróg oddechowych oraz 

gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

 Jeżeli wychowawca zaobserwuje u wychowanka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg odde-

chowych, w tym gorączkę i kaszel, izoluje wychowanka w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczo-

nym miejscu i niezwłocznie o zaistniałym fakcie powiadamia dyrektora szkoły, rodziców/opiekunów 

oraz lekarza szkolnego, którzy podejmują dalsze, przewidziane procedurami czynności. 

 Każdorazowo po powrocie do internatu z wyjazdu do domu, wychowanek zobowiązany jest zosta-

wić oświadczenie rodzica/opiekuna (w przypadku ucznia niepełnoletniego) lub własne (jeśli uczeń 

jest pełnoletni) pracownikowi recepcji przed wejściem do części internatowej budynku. 

 Przy każdym wejściu do internatu (również na przerwach między lekcjami) obowiązuje dezynfekcja 

rąk wg załączonej instrukcji. 

 Wychowankowie internatu powinni starać się zachować dystans podczas pobytu w internacie, czy-

stość w użytkowanych pomieszczeniach, często myć ręce ciepłą wodą oraz wietrzyć pokoje miesz-

kalne. Mają także obowiązek przechowywać własne podręczniki, przybory szkolne oraz rzeczy oso-

biste w przydzielonej im szafie i szafce oraz ograniczyć do nich dostęp osobom trzecim. Nie należy 

zabierać do internatu niepotrzebnych przedmiotów. 

 Wychowankowie nie mogą przemieszczać się między pokojami mieszkalnymi.  

W pokoju mogą znajdować się tylko jego mieszkańcy. Kontaktować się można telefonicznie lub na 

korytarzu, stosując środki ochrony osobistej oraz utrzymując dystans min. 2 m. 

 Wychowankowie mogą korzystać jedynie z tych sanitariatów i klatek schodowych, które wyznaczą 

im wychowawcy internatu. 

 Wszystkie osoby przebywające w internacie obowiązuje dystans społeczny min. 2 m. 

 Podczas bezpośredniego kontaktu z innymi wychowankami (mieszkańcami innych pokoi) lub pra-

cownikami internatu obydwie strony obowiązuje stosowanie maseczek lub przyłbic. 

 W pomieszczeniach sanitarnych z prysznicami jednocześnie mogą przebywać maksymalnie 3 osoby. 

W pozostałych pomieszczeniach sanitarnych może przebywać tylko 1 osoba. 

 Należy zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie zasad higieny podczas korzystania z sanitaria-

tów, a w szczególności na dokładne mycie rąk zgodnie z zamieszczonymi tam instrukcjami. 

 W węzłach sanitarnych na bieżąco musi być uzupełniane mydło do mycia rąk.  

W przypadku jego braku wychowanek zobowiązany jest zgłosić ten fakt wychowawcy internatu. 

 Dyżurny pokoju mieszkalnego dezynfekuje powierzchnie dotykowe znajdujące się w pokoju. Prze-

prowadzenie dezynfekcji dokumentuje złożeniem podpisu w grafiku dyżurów. Pozostałe powierzch-

nie internatu dezynfekuje personel sprzątający. 

 Zgodnie z zaleceniem GIS WP pokój socjalny przez czas trwania pandemii będzie niedostępny.  

Siłownia oraz sala muzyczna będą funkcjonować w ograniczonym zakresie. 

 Obowiązkowo należy umyć ręce przed każdym posiłkiem. 

 Na posiłki wychowankowie udają się grupą o ściśle określonej godzinie - szczegółowy harmonogram 

znajduje się na tablicy ogłoszeń na każdym piętrze internatu oraz u wychowawców. Przewodniczący 

każdego oddziału organizuje zbiórkę swojej grupy przed budynkiem internatu i 5 minut przed wy-

znaczoną w harmonogramie godziną prowadzi oddział na stołówkę. Przewodniczący oddziału jest 

odpowiedzialny za sprawne i punktualne przeprowadzenie swojej grupy do punktu żywienia. 

 Wychowankowie zobowiązani są do przestrzegania wyznaczonego czasu na posiłki. Umożliwi to 
przebywanie na stołówce w jednym czasie bezpiecznej liczby osób. 


