REGULAMIN POSTĘPOWANIA W CZASIE ZAGROŻENIA
EPIDEMICZNEGO OBOWIĄZUJĄCY
W INTERNACIE ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH
IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W LEŻAJSKU
Regulamin opracowano w oparciu o:
− Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19,
− Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek
od 1 września 2020 roku z dnia 10 sierpnia 2020 roku.

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Zespołu Szkół Licealnych
im. B. Chrobrego w Leżajsku, umieszczony w widocznym miejscu budynku internatu oraz
przekazany do wiadomości wychowankom i ich rodzicom.

1. Organizacja pracy internatu uwzględniająca zalecenia wskazane w przedmiotowych
wytycznych oraz aktualnych przepisach prawa.
− na terenie internatu mogą przebywać wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów
chorobowych górnych dróg oddechowych i grypopochodnych,
− na terenie internatu obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcja rąk,
− osoby postronne są poddawane sprawdzeniu temperatury, obowiązkowo zakrywają usta
i nos oraz dezynfekują ręce, w przypadku stwierdzenia temperatury 38°C
i więcej, osoba nie zostanie wpuszczona na teren internatu,
− przy zakwaterowaniu mogą być obecne maksymalnie dwie osoby (uczeń
+ rodzic/opiekun prawny),
− rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do wyrażenia pisemnej zgody na pomiar
temperatury u swojego dziecka w przypadku występujących u niego objawów
chorobowych,
− wychowanek powinien być zaopatrzony w indywidualne (wystarczającą ilość), czyste
maseczki ochronne,
− nie należy zabierać ze sobą do internatu niepotrzebnych przedmiotów i akcesoriów,
które trudno zdezynfekować,
− rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do przekazania kierownikowi internatu
niezbędnych informacji o stanie zdrowia swojego dziecka, a w szczególności czy
dziecko choruje na chorobę przewlekłą lub znajduje się w tzw. grupie ryzyka,
− po zakwaterowaniu do internatu wychowankowie będą zapoznani z zasadami
bezpieczeństwa obowiązującymi w internacie podczas stanu epidemii i zobowiązani do
ich przestrzegania oraz wyjaśnienia, dlaczego zostały one wprowadzone,
− do internatu nie będą wpuszczane osoby, których obecność nie będzie konieczna
do realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych,
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− systematyczne monitorowanie zachowania czystości w miejscach pracy, pokojach
wychowanków oraz przestrzeniach wspólnych, ze szczególnym uwzględnieniem
utrzymywania czystości w pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych,
− korzystanie z obiektów sportowych, otwartych oraz należących do Zespołu Szkół
Licealnych (Orlik, skatepark, siłownia plenerowa, hala sportowa) według zasad
z zachowaniem warunków higieny i bezpieczeństwa,
− na stołówce szkolnej nie może jednocześnie przebywać więcej osób, niż jest miejsc
siedzących, przed wejściem na stołówkę należy zdezynfekować ręce, a maseczkę
można zdjąć dopiero po zajęciu miejsca.
2. Wychowankowie zamieszkujący w internacie są zobowiązani do zachowania
i przestrzegania zasad bezpieczeństwa na terenie internatu, w szczególności:
Wychowanek jest zobowiązany do:
− zgłoszenia wychowawcy każdy ewentualny kontakt z osobą chorą/podejrzaną
o zakażenie koronawirusem lub jeśli poczuje się źle i zaobserwuje u siebie objawy
infekcji podczas pobytu w internacie,
− w przypadku złego samopoczucia zgłoszenia się do wychowawcy internatu szczególnie,
gdy zaobserwuje u siebie objawy infekcji górnych dróg oddechowych,
− częstego mycia rąk oraz używania środków ochrony osobistej (maseczki, przyłbice)
podczas kontaktów z innymi rówieśnikami, wychowawcami i pracownikami internatu,
− ograniczenia kontaktów z rówieśnikami, z wychowawcami internatu i pracownikami
obsługi, zachowania dystansu 1,5 m podczas pobytu w internacie, ograniczenie
opuszczania swojego pokoju i korzystania z przestrzeni wspólnych internatu
do niezbędnego minimum,
− do wietrzenia segmentów mieszkalnych, przestrzegania czystości w użytkowanych
pomieszczeniach,
− częstego mycia rąk ciepłą wodą z mydłem,
− przechowywania własnych podręczników, przyborów szkolnych oraz rzeczy osobistych
w przydzielonej szafce i ograniczyć dostęp do nich osobom trzecim.
3. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u wychowanka.
− umieszczenie wychowanka w izolatce w razie wystąpienia u niego objawów
chorobowych podczas pobytu w internacie oraz zapewnienie stałej opieki
wychowawczej,
− poinformowanie kierownika internatu, dyrektora szkoły, rodziców/opiekunów
prawnych,
− wszelkie decyzje i działania podejmuje kierownik internatu,
− zapewnienie sposobu szybkiej, skutecznej komunikacji z rodzicami/opiekunami
prawnymi wychowanka a kierownikiem internatu/dyrektorem szkoły,
− w przypadku, kiedy stan zdrowia wychowanka nie wymaga pomocy Państwowego
Ratownictwa Medycznego, powinien on pozostać odizolowany do czasu zgłoszenia się
rodzica/opiekuna prawnego i udać się do domu indywidualnym (własnym) środkiem
transportu, unikając transportu zbiorowego,
− 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 –

2

Epidemiologiczną, która przeprowadzi wstępny wywiad epidemiologiczny
(w przypadku wychowanków zamieszkałych na stałe poza granicami Polski),
− obszar, w którym poruszała się osoba podejrzana o zakażenie, zostaje poddany
gruntownemu sprzątaniu zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz
zdezynfekowaniu powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty),
− ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach obiektu,
w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, co będzie pomocne
w prowadzeniu dochodzenia epidemiologicznego przez Państwową Inspekcję
Sanitarną.
Leżajsk, dnia 28.08.2020r.
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