REGULAMIN FUNKCJONOWANIA INTERNATU PSM W KUTNIE W CZASIE TRWANIA
EPIDEMII COVID-19

Niniejszy dokument został opracowany na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla
wszystkich publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r.

Regulamin określa zasady i zalecenia, jakie należy wdrożyć w celu zwiększenia
w placówce bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zminimalizowania ryzyka zakażenia
koronawirusem pracowników, wychowanków, a także innych osób z zewnątrz, w tym
rodziców (prawnych opiekunów).

1. Każdy wychowanek obowiązkowo przed zakwaterowaniem w internacie zapoznaje się
z niniejszym regulaminem i przestrzega wszystkich ustalonych w nich zasad
postępowania.
2. W internacie mogą przebywać jedynie wychowankowie bez objawów chorobowych
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
w warunkach domowych lub w izolacji.
3. Rodzice/opiekunowie prawni/pełnoletni wychowankowie na początku roku szkolnego
wypełniają oświadczenie o stanie zdrowia. Wychowawcy muszą wiedzieć o chorobach
alergicznych lub innych schorzeniach, których objawami może być katar, kaszel,
łzawienie, aby nie interpretować takich objawów jako ,,niepokojących”.
4. Ewentualny kontakt z osobą chorą na koronawirusa lub podejrzaną o zakażenie należy
natychmiast zgłosić wychowawcy.
5. Wchodząc do internatu należy zdezynfekować ręce. Płyn do dezynfekcji wraz
z instrukcją użycia znajduje się przy wejściu do placówki.
6. Po przyjeździe do internatu oraz w sytuacji pojawienia się infekcji, wychowawca
dyżurujący lub pracownik obsługi mierzy podopiecznemu temperaturę za pomocą
termometru bezdotykowego. Zapisuje wynik pomiaru w zeszycie i odpowiednio
reaguje, zgodnie z ustalonymi procedurami postępowania. Po użyciu termometru
w grupie wychowawczej, wychowawca lub pracownik obsługi dezynfekuje termometr.
Jeżeli wychowanek ma temperaturę ciała powyżej 37 °C nie może być wpuszczony na
teren internatu.

7. Na terenie internatu mogą przebywać jedynie wychowankowie oraz pracownicy
placówki. Z wychowankiem na teren placówki nie może wejść żadna osoba
towarzysząca.
8. Rodzic/opiekun prawny

bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg

oddechowych czeka na dziecko przy wejściu głównym (obok pokoju wychowawców).
Dezynfekuje uprzednio ręce lub zakłada rękawiczki jednorazowe i zakłada na usta i nos
maseczkę

ochronną.

Przestrzega

przepisów

prawa

dotyczących

zachowania

w przestrzeni publicznej (np. ustalony dystans).
9. Wychowankowie internatu powinni starać się zachować dystans podczas pobytu
w placówce. Obowiązuje zakaz witania się przez podanie ręki.
10. Do obowiązków podopiecznych należy między innymi utrzymywanie czystości
w użytkowanych pomieszczeniach oraz częste wietrzenie pomieszczeń mieszkalnych.
Kontrola wypełnianych obowiązków w tym zakresie należy do wychowawców
internatu oraz pracowników obsługi.
11. Wychowankowie internatu powinni często myć ręce ciepłą wodą z mydłem.
12. Podopieczni mają obowiązek przechowywać własne podręczniki, przybory szkolne,
rzeczy osobiste w przydzielonej szafce/szafie/półce i ograniczyć dostęp do nich dla
osób trzecich. Przed wyjściem na zajęcia/zakupy itp. należy sprzątnąć pokój
mieszkalny. Nie należy zabierać ze sobą do internatu niepotrzebnych rzeczy.
13. Wszystkie dokumenty rodzice/ opiekunowie prawni/wychowankowie podpisują
własnym długopisem.
14. Szybkim i skutecznym sposobem komunikacji

pomiędzy rodzicami/opiekunami

prawnymi a wychowawcami internatu oraz pomiędzy wychowawcami internatu
a Dyrektorem szkoły jest kontakt telefoniczny.
15. Podopieczni muszą niezwłocznie powiadomić wychowawcę, kiedy poczują się źle.
16. Jeżeli pracownik internatu zaobserwuje u wychowanka nagłe objawy infekcji dróg
oddechowych, wówczas odizolowywuje go od innych osób, niezwłocznie powiadamia
rodziców/opiekunów prawnych, którzy zabierają wychowanka z internatu własnym
środkiem transportu.
W przypadku, gdy stan zdrowia ulega pogorszeniu wychowawcy pełniący dyżur
wzywają pomoc Państwowego Ratownictwa Medycznego tel. 112 lub 999.

17. Za prawidłową temperaturę ciała uznaje się wartość 36,6-37,0°C. Temperatura ciała
w granicach ok. 37,2-37,5°C stopni może mieć różne

przyczyny, np. związane

z problemami metabolicznymi, stresem, wysiłkiem fizycznym. 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.
18. Pracownicy obsługi i administracji ograniczają kontakty z wychowawcami
i wychowankami.
19. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem, wychowanek powinien pozostać
w domu i nie przyjeżdżać do internatu. Zaobserwowanie wyraźnych oznak choroby,
takich jak: uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, podwyższona
temperatura, brak węchu lub smaku jest przyczyną bezzwłocznego zgłoszenia się
wychowanka do najbliższego szpitala z oddziałem zakaźnym w celu konsultacji
z lekarzem. Zlekceważenie w/w objawów i przyjazd do internatu skutkuje
natychmiastowym wydaleniem wychowanka z placówki.
20. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u wychowanka przebywającego
w internacie dyżurujący wychowawca:
-

odizolowywuje go od pozostałych osób;

-

powiadamia niezwłocznie rodziców/opiekunów prawnych, kierownika internatu
(kierownik internatu powiadamia Dyrektora szkoły) oraz służby medyczne
o podejrzeniu zakażenia;

-

ustala obszar, w którym wychowanek przebywał oraz zleca pracownikowi obsługi
przeprowadzenie natychmiastowego dokładnego sprzątania oraz dezynfekcji
powierzchni dotykowych;

-

ustala listę osób obecnych w tym samym czasie w tym obszarze internatu,
w którym przebywał podejrzany o zakażenie i stosuje się do wytycznych Głównego
Inspektora

Sanitarnego

dostępnych

na

stronie

gov.pl/web/koronawirus,

gis.gov.pl/odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Pod nieobecność wychowawcy dyżurującego, pracownik obsługi powiadamia
telefonicznie kierownika internatu, który podejmuje dalsze decyzje.

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

1. Na terenie internatu obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona
podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
2. Na korytarzu- na tablicy ogłoszeń zawieszone są numery telefonów do powiatowej
stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
3. Pracownicy internatu dopilnowują, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice
wychowanków wchodzące do placówki dezynfekowały dłonie lub zakładały
rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały stref
przebywania.
4. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to
wychowankowie, szczególnie po przyjściu z zajęć, przed jedzeniem, po powrocie ze
świeżego powetrza i po skorzystaniu z toalety.
5. W przestrzeniach wspólnych należy zachować podwyższone rygory bezpieczeństwa
i higieny: częste mycie i dezynfekowanie łazienek, pomiesczenia socjalnego, blatów
w pokojach oraz pomieszczeniach wspólnie użytkowanych.
6. Pracownicy obsługi wykonują codzienne prace porządkowe, utrzymują w czystości
miejsce pracy, pokoje wychowanków oraz przestrzenie wspólne. Utrzymują
w czystości pomieszczenia higienicznosanitarne i ciągi komunikacyjne. Dezynfekują
powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze
krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty w pokojach i w pomieszczeniu
socjalnym, klawiatury (komputerowe i pianin cyfrowych). Przeprowadzane
codzienne

prace

porządkowe

pracownicy

obsługi

odnotowują

w kartach monitoringu codziennych prac porządkowych.
7. Kierownik internatu lub wskazana przez niego osoba kontroluje i sprawdza na
bieżąco codzienne prace porządkowe pracowników obsługi w zakresie mycia
i dezynfekcji oraz karty monitoringu codziennych prac porządkowych.
8. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe
przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń

i przedmiotów, tak aby wychowankowie nie byli narażani na wdychanie oparów
środków służących do dezynfekcji.
9. Pracownicy obsługi systematycznie uzupełniają ręczniki jednorazowe, mydło
antybakteryjne oraz płyn dezynfekcyjny.
10. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk
- instrukcje dezynfekcji.
11. Pracownicy obsługi na bieżąco dbają o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych,
w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

POMIESZCZENIE SOCJALNE

1. Wychowankowie internatu spożywają posiłki tylko i wyłącznie w pomieszczeniu
socjalnym, zachowując przy tym odpowiednie warunki sanitarno- higieniczne.
2. Przed wejściem do pomieszczenia socjalnego należy umyć ręce wodą z mydłem.
3. Pracownicy obsługi odpowiedzialni są za utrzymywanie wysokiej higieny
w pomieszczeniu socjalnym, w tym sprzętu kuchennego dostępnego w tym
pomieszczeniu.
4. Wychowankowie internatu odpowiedzialni są za utrzymywanie czystości
w pomieszczeniu socjalnym oraz za wysoką higienę opakowań produktów, naczyń
stołowych,

sztućców

i

sprzętów

kuchennych

wykorzystywanych

do

przygotowywania posiłków.
5. Podopieczni mają obowiązek przechowywać produkty spożywcze, naczynia, sztućce
itp. w przydzielonej szafce, lodówce i ograniczyć dostęp do nich dla osób trzecich.
6. Należy używać własnych sztućców i naczyń.
7. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,
w temperaturze min. 60 °C. lub je wyparzać.
8. W pomieszczeniu socjalnym dodatki (cukier, sól, wazoniki, serwetki itp.) nie mogą
być ogólnodostępne.

PRACOWNICY INTERNATU
1. Do pracy w internacie mogą przychodzić jedynie pracownicy, bez objawów
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy ich domownicy nie
przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Pracownicy internatu wyposażeni są w środki ochrony indywidualnej oraz środki do
dezynfekcji rąk.
3. Zaleca się, aby pracownicy obowiązkowo:
- po wejściu do internatu, przed rozpoczęciem pracy oraz w jej trakcie często i dokładnie
myli ręce wodą z mydłem oraz je dezynfekowali;
- zachowywali bezpieczną odległość od rozmówcy i innych współpracowników;
- zakrywali usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kaszlu i kichania,
a chusteczkę jak najszybciej wyrzucali do zamkniętego kosza i myli ręce;
- nie dotykali dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu;
- dokładali wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie
po zakończonym dniu pracy;
- pamiętali o myciu i dezynfekcji powierzchni dotykowych, pomieszczeń placówki,
w tym toalet;
- unikali, w miarę możliwości, dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej.

Osoba niestosująca się do przyjętych ustaleń i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa
zdrowotnego

w

zakwaterowania.

czasie trwania epidemii może utracić

prawo

do

dalszego

