Załącznik do Regulaminu Internatu ZSR-CKP w Kaczkach Średnich –
Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Internatu ZSR-CKP
w Kaczkach Średnich.

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy dokument określa Procedurę bezpieczeństwa na terenie
internatu ZSR-CKP w Kaczkach Średnich w okresie pandemii COVID-19,
dotyczącą wszystkich pracowników internatu, wychowanków oraz
rodziców i opiekunów prawnych młodzieży przebywającej w placówce.
2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia
zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19,
wśród wychowanków i pracowników internatu, umożliwienie
wychowankom pobytu w internacie oraz uczęszczania na zajęcia
opiekuńczo-wychowawcze organizowane w placówce.
3. Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia
wirusem COVID-19, jednak ryzyko związane z zakażeniem istnieje,
dlatego opiekun prawny decydując się na pobyt wychowanka w placówce
jest zobowiązany wypełnić Oświadczenia stanowiące Załączniki nr 1 do
niniejszych procedur.
§2
OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z
Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie
internatu ZSR-CKP w Kaczkach Średnich.
2. Rodzice/opiekunowie prawni nie mogą posłać dziecka do internatu,
jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas
wszyscy pozostają w domu oraz stosują się do zaleceń służb sanitarnych i
lekarza.
3. Rodzice/opiekunowie prawni dostarczają do placówki uzupełnione
Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego – co jest warunkiem przyjęcia
ucznia do placówki. Oświadczenia dostarczają w dniu przyprowadzenia
dziecka do placówki pozostawiając dokumenty w skrzynce umieszczonej
przy wejściu do internatu.

4. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania
dziecka do instytucji, jeśli wcześniej dziecko chorowało. Informują
internat o spodziewanym czasie nieobecności dziecka w placówce.
5. Obowiązkiem rodziców/opiekunów prawnych jest zaopatrzenie dziecka
w indywidualne osłony nosa i ust oraz rękawiczek jednorazowych do
użycia podczas pobytu w internacie.
6. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny
m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie,
unikaniu częstego dotykania oczu, ust i nosa. Zwracają uwagę na
odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
7. Rodzic/opiekun prawny oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu
pracownikowi przed wejściem do placówki – nie wchodzi na teren
internatu.
8. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do podania aktualnego
numeru telefonu i odbierania telefonów od pracowników internatu. W
przypadku prośby o odebranie dziecka - rodzic zobowiązany jest
niezwłocznie to uczynić.
§3
OBOWIĄZKI WYCHOWANKA
1. Do internatu przyjmowani są jedynie zdrowi uczniowie, bez objawów
infekcji.
2. Wychowanek ma obowiązek zgłosić wychowawcy ewentualny kontakt z
osobą chorą na koronawirusa lub podejrzaną o to zakażenie.
3. Wychowanek, który poczuje się źle podczas pobytu w internacie,
niezwłocznie zgłasza to wychowawcy, szczególnie, gdy zaobserwuje u
siebie objawy jakiejkolwiek infekcji.
4. Wychowanek ma obowiązek zapoznać się z informacją o zachowaniu
zasad bezpieczeństwa na terenie internatu podczas obowiązywania stanu
epidemii i przestrzegać tych zasad. Nie dostosowanie się do panujących
reguł może skutkować wydaleniem z internatu.
5. Wychowanek ma obowiązek ograniczyć do minimum
opuszczanie swojego pokoju i korzystanie z przestrzeni wspólnych
budynku. Jeśli musi z nich korzystać, ma obowiązek stosowania środków
ochrony osobistej (maseczek ochronnych, jeżeli wychowawca zaleci, to

także jednorazowych rękawiczek), dezynfekowania rąk oraz zachowania
bezpiecznej odległości 2 m. od innych osób.
6. Wychowanek ma obowiązek ograniczyć do minimum kontakty
z innymi wychowankami przebywającymi na terenie internatu. W
przypadku takich kontaktów ma obowiązek zachowania odległości 2 m. od
rozmówcy oraz niepodawania ręki.
7. Wychowanek ma obowiązek ograniczyć do minimum wychodzenie z
internatu w czasie wolnym. Każdorazowe wyjście musi być uzgodnione z
wychowawcą.
8.Wychowanek ma obowiązek noszenia osłony ust i nosa w przestrzeniach
wspólnych budynku.
9. Podczas kaszlu i kichania wychowanek ma obowiązek zakrywać usta i
nos zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą chusteczkę należy jak
najszybciej wyrzucić do zamykanego kosza (wspólnego – umieszczonego
na korytarzu) i umyć ręce.
10. Wychowanek powinien unikać dotykania dłońmi okolic twarzy,
zwłaszcza ust, nosa i oczu.
11. Wychowanek ma obowiązek używania jedynie swoich przyborów i
akcesoriów.
12. W pokoju socjalnym może przebywać jednocześnie tylko 1 os. Kolejna
może z niego korzystać po przewietrzeniu pomieszczenia i upływie co
najmniej 5 min. Wychowanek powinien zachować zasady ostrożności
podczas samodzielnego przygotowywania posiłków, używać własnych
sztućców i naczyń, myć je z użyciem detergentów.
13. Wychowanek ma obowiązek utrzymania swojego pokoju
w czystości i higienie oraz codziennego wynoszenia śmieci.
14. Wychowanek powinien wietrzyć swój pokój przynajmniej raz na
godzinę.
15. Wychowanek powinien zachować podwyższone zasady ostrożności
podczas sprzątania swojego pokoju –założyć osłonę nosa i ust oraz
rękawiczki jednorazowe i wyrzucić je po zużyciu do właściwego kosza z
odpadami znajdującego się na korytarzu.
16. Wychowanek zobowiązany jest do utrzymywania czystości rąk – ich
częstego mycia wodą z mydłem lub dezynfekowania. Noszenie rękawiczek
nie może zastępować mycia rąk.
17. Wychowankowie mają obowiązek poddawać się mierzeniu
temperatury ciała przed wyjściem do szkoły i po powrocie oraz na każdą
prośbę wychowawcy.
18. Uczniowie z podejrzeniem infekcji będą umieszczani w wyizolowanym
pokoju do czasu odebrania przez rodzica/prawnego opiekuna.

19. Na okres pandemii zawieszone zostają zajęcia sportowo-rekreacyjne
oraz nieczynne są świetlice.
20. W okresie pandemii na terenie internatu ZSR-CKP mogą jedynie
przebywać wychowankowie i pracownicy internatu.
§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez
dyrektora.
2. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.

Załącznik nr 1 do procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID – 19 na terenie internatu
ZSR-CKP w Kaczkach Średnich.

…………………………………………....…….
Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna

Kaczki Śr., dn. ……………………

……………………………………………...……
Imię i nazwisko wychowanka

OŚWIADCZENIE
Rodzica/prawnego opiekuna wychowanka
przebywającego w internacie ZSR-CKP w Kaczkach Średnich
w okresie pandemii COVID-19
Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego zeznania,
oświadczam, że:
1. posyłam do internatu dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych,
2. w domu dziecka nie przebywają osoby na kwarantannie lub w izolacji w
warunkach domowych,
3. wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka podczas
każdego wyjścia/wejścia dziecka z internatu oraz, jeśli zaistnieje taka
konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów
chorobowych podczas jego pobytu w internacie,
4. jestem świadoma/my, że internat w celu rozprzestrzeniania się
koronawirusa stosuje środki dezynfekujące, które mogą wywołać odczyn
alergiczny
5. zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w internacie
procedur związanych z reżimem sanitarnym oraz natychmiastowego
odebrania dziecka z internatu w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak
chorobowych w czasie pobytu w placówce lub też nieprzestrzegania
reżimu sanitarnego przez dziecko.
……………………………………
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

