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ORGANIZACJA OPIEKI NA TERENIE INTERNATU 

1. Możliwość zakwaterowania w internacie ma uczeń, który złożył deklarację potrzeby pobytu  

z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. 

2. Deklaracje składane są za pomocą poczty elektronicznej drogi mailowej na adres 

dyr.ogol@zpsm.pl 

3. Do internatu przyjmowani są wyłącznie wychowankowie zdrowi, bez objawów infekcji. 

4. 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. 

5. Wychowankowie są zakwaterowani pojedynczo w pokojach. 

6. Rodzice powinni poinformować kierownika internatu o stanie zdrowia dziecka (szczególnie  

o chorobach przewlekłych, alergiach lub o zaliczeniu dziecka do tzw. grupy ryzyka). 

7. Rodzice powinni zapewnić dziecku indywidualne osłony nosa i ust oraz rękawiczki jednorazowe 

do używania w internacie. 

8. Rodzice powinni pozostawić wychowawcy numer telefonu do kontaktu. 

9. Wychowawcy zapoznają wychowanków na początku pobytu z zasadami bezpieczeństwa 

obowiązującymi w internacie i wyjaśniają dlaczego zostały one wprowadzone. 

10. Wychowawcy są zobowiązani do śledzenia na bieżąco stron internetowych Głównego 

Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia oraz zapoznania się z wytycznymi  

i zaleceniami w zakresie zasad postępowania związanych koronawirusem (SARS-CoV-2). 

11. Nie mogą przebywać w internacie osoby (personel i wychowankowie), które:  

- mają bliski kontakt z osobą zakażoną lub podejrzaną o zakażenie, 

- przebywają w domu z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji, 

- mają objawy wskazujące na chorobę zakaźną. 

Zaistnienie któregoś z powyższych przypadków należy natychmiast zgłosić wychowawcy. 

12. Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego, czyli odległości 2 metrów od innych osób. 

W kontaktach z innymi osobami obowiązuje stosowanie środków ochrony osobistej (maseczki, 

przyłbice, rękawiczki jednorazowe). 

13. Wychowankowie nie mogą gromadzić się w pokojach i pomieszczeniach do wspólnego 

użytkowania oraz powinni stosować w nich środki ochrony osobistej. 

14. Wychowankowie i pracownicy powinni często myć/dezynfekować ręce. 

15. Wychowankowie powinni używać tylko swoich przedmiotów, przyborów i akcesoriów, w tym 

sztućców i naczyń, które należy myć z użyciem detergentów.  

16. Podczas samodzielnego przygotowywania posiłków, wychowankowie powinni zachowywać 

zasady ostrożności (np. unikać surowego mięsa i mleka), używać własnych sztućców i naczyń, 

myć je z użyciem detergentów.  

17. Podczas sprzątania swojego pokoju, wychowankowie powinni używać osłony nosa i ust, 

rękawiczek jednorazowych i wyrzucić je po zużyciu do właściwego worka z odpadami. Należy 

często wietrzyć swój pokój. 

18. Wizyty osób trzecich u wychowanków i pracowników są zakazane. 

19. Osoby z zewnątrz mogą wejść do budynku internatu tylko w koniecznych przypadkach  

i na możliwie najkrótszy okres. Osoby bez maseczki i rękawiczek na rękach nie będą 

wpuszczane do budynku.  

20. Każda osoba wchodząca do budynku internatu powinna mieć osłonięte usta i nos oraz powinna 

zdezynfekować dłonie, nawet te w rękawiczkach, w wejściu do budynku. 

21. Zużyte środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki) należy wyrzucać tylko do 

wyznaczonych, zamykanych pojemników. 

22. Należy na bieżąco zachowywać i kontrolować czystość w miejscach pracy, pokojach 

wychowanków i w przestrzeniach wspólnych, szczególnie w pomieszczeniach higieniczno-

sanitarnych i ciągach komunikacyjnych, w kuchni.  
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23. Należy na bieżąco myć detergentem/dezynfekować powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki, 

włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł, telefony, klawiaturę itp., powierzchnie płaskie,  

w tym blaty w salach i pomieszczeniach do spożywania posiłków. 

24. Pomieszczenia mieszkalne i przestrzenie do wspólnego użytkowania należy regularnie 

wietrzyć. 

25. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych należy zapewnić mydło i środki dezynfekujące  

w celu regularnego mycia rąk przez wychowanków i pracowników oraz wywiesić plakaty  

z zasadami prawidłowego mycia rąk oraz instrukcję do dezynfekcji rąk. 

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA  

U WYCHOWANKA / PRACOWNIKA 

1. Jeżeli osoba przejawia niepokojące objawy choroby zakaźnej, należy natychmiast odizolować 

ją w przygotowanym do tego odrębnym pomieszczeniu. 

2. Jeżeli wychowanek internatu, u którego obserwuje się niepokojące objawy chorobowe jest 

osobą niepełnoletnią, wychowawca internatu zgłasza ten fakt rodzicom/opiekunom prawnym  

w celu jak najszybszego odebrania dziecka. 

3. Jeśli stan zdrowia osoby nie wymaga pomocy ratownictwa medycznego, powinna ona pozostać 

w pokoju i skorzystać z teleporady medycznej, bądź udać się do domu indywidualnym 

(własnym) środkiem transportu, unikając transportu zbiorowego. 

4. Jeśli stan zdrowia osoby pogarsza się, należy wezwać pogotowie ratunkowe, aby przewieźć ją 

do oddziału zakaźnego. O zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie poinformować powiatową 

stację SANEPID. 

5. Pracownik, który stwierdza u siebie niepokojące objawy nie powinien przychodzić do pracy. 

Powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania 

teleporady medycznej, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 

zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem. 

6. Należy natychmiast odsunąć od pracy osobę, u której podczas pobytu w pracy wystąpiły objawy 

sugerujące chorobę zakaźną. Należy też niezwłocznie powiadomić stację SANEPID i stosować 

się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

7. Obszar, w którym poruszała się osoba podejrzana o zakażenie, należy gruntownie wysprzątać 

i wywietrzyć oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty). 

8. Przy ustalaniu czy należy wdrożyć dodatkowe procedury w zaistniałym przypadku, należy 

stosować się do zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego. 

9. Należy ustalić listę osób, które przebywały w tym samym czasie w miejscach, w których 

przebywała osoba podejrzana o zakażenie, a następnie przekazać tę listę Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej. 


