
  

 

Procedury bezpieczeństwa zdrowotnego obowiązujące na terenie internatu Zespołu 

Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach 

od 28.03.2022 r. 

 

§ 1 

 

Zasady zakwaterowania wychowanków w internacie 

 

1. Internat Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach funkcjonuje 

zgodnie z wytycznymi zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS. 

Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora 

Sanitarnego. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia 

wirusem SARS-CoV2 wywołującym chorobę COVID – 19. 

2. W internacie mogą zostać zakwaterowani uczniowie, którzy nie mieli kontaktu z osobą 

zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia, nie 

przebywa na kwarantannie lub izolacji i nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan 

zdrowia uczniów jest dobry, nie przejawiają żadnych oznak chorobowych, np. 

podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle 

mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu.   

3. Decyzję o przyjęciu uczniów podejmuje wychowawca dyżurny po przeprowadzeniu 

wstępnej ankiety przyjęcia wychowanka – wywiadu COVID-19.  

4. Osoba przyprowadzająca i odbierająca ucznia musi być zdrowa oraz zobowiązana jest 

do przestrzegania na terenie placówki wszelkich środków ostrożności. 

5. Rodzice/opiekunowie prawni wychowanków zakwaterowanych w internacie wyrażają 

zgodę na kontrolny pomiar temperatury ciała przez pracownika placówki z użyciem 

bezdotykowego termometru, każdorazowo na prośbę wychowawcy pełniącego dyżur 

w internacie.  

6. Rodzice/opiekunowie prawni wychowanków zakwaterowanych w internacie, mają 

obowiązek podania aktualnego numeru telefonu do szybkiej komunikacji.  

7. Rodzice/opiekunowie prawni wychowanków są zobowiązani do odbierania telefonów 

oraz e- maili z internatu, umożliwiając kierownikowi i wychowawcom internatu szybką 

ścieżkę komunikacji.  

8. Wychowankowie będą kwaterowani w pokojach internatu, maksymalnie 3 osoby 

w jednym pokoju. 

9. Wychowankowie mają obowiązek zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa zawartymi 

w procedurach bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 na terenie internatu 

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach oraz z procedurami 

postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia covid-19 i ich przestrzegać, 

podpisując w tym celu stosowne oświadczenie (załącznik nr 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

§ 2 

 

Zasady pobytu wychowanków w internacie 

 

1. Wychowankowie wchodzący do budynku internatu powinni zdezynfekować ręce. 

2. Wychowankowie przyjeżdżający do internatu, o ile to możliwe powinni ograniczyć 

korzystanie z transportu publicznego na rzecz pojazdów prywatnych z zachowaniem 

zasad bezpieczeństwa.   

3. Dyrektor szkoły zapewnia sprzęt i środki do higieny, czyszczenia  i dezynfekcji 

pomieszczeń, monitoruje zachowanie czystości w miejscach pracy, pokojach 

wychowanków oraz przestrzeniach wspólnych ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania czystości w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i ciągach 

komunikacyjnych oraz dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, 

włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów 

w salach  i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.  

4. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta, 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie 

czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, aby 

nikogo nie narażać na wdychanie oparów. 

5. Wychowankowie mają obowiązek regularnie myć ręce wodą z mydłem. Dyrektor 

szkoły zapewnia w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych  mydło i środki 

dezynfekujące w celu umożliwienia regularnego mycia rąk przez wychowanków 

zgodnie z wywieszonymi plakatami dotyczącymi  zasad prawidłowego mycia rąk,                      

a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk. 

6. Zaleca się korzystanie przez wychowanków z częstych wyjść na Orlika czy na świeże 

powietrze na terenie obiektu, oraz organizację wyjść w miejsca otwarte parki, tereny 

zielone, z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących                               

w przestrzeni publicznej.   

7. Podczas kaszlu i kichania wychowankowie powinni zakrywać usta i nos zgiętym 

łokciem lub chusteczką – zużytą chusteczkę jak najszybciej wyrzucić do zamkniętego 

kosza i umyć ręce. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa                       

i oczu. Używać jedynie swoich przyborów i akcesoriów. 

8. Wychowankowie są zobowiązani do zachowania zasady ostrożności podczas 

samodzielnego przygotowywania posiłków, używać własnych sztućców i naczyń, myć 

je z użyciem detergentów. Dołożyć wszelkich starań, aby pokój był utrzymany                              

w czystości i higienie. Często wietrzyć swój pokój. 

9. Wychowankowie są zobowiązani do zachowania  podwyższonych zasad ostrożności 

podczas  sprzątania swojego pokoju – zakładają osłonę nosa i ust oraz rękawiczki 

jednorazowe i wrzucają je po zużyciu do właściwego worka z odpadami.   

10. Gdy podczas pobytu w internacie wychowanek przejawia niepokojące objawy stanu 

zdrowia (podwyższona temperatura powyżej 37 stopni, kaszel katar, duszności itp.) 

należy niezwłocznie podjąć procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia 

covid-19 na terenie internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego                               

w Oleszycach.  

11. W internacie wyznaczone są pomieszczenia do izolacji wychowanków w przypadku 

wystąpienia nagłych objawów infekcji dróg oddechowych.   

12. Izolatki mieszczą się w pokoju wychowawców nr 301 na III piętrze, oraz w pokoju 

nr 20 na I piętrze. 



  

 

§ 3 

 

Zasady pracy wychowawców w internacie 

 

1. Wychowawcy i pozostali pracownicy przychodzą do pracy zdrowi. Jeśli mieli kontakt 

z osobą chorą na COVID - 19 lub podejrzaną o tę chorobę, mieszkają z osobami 

poddanymi samoizolacji lub, sami podlegają tym obowiązkom – nie mogą przychodzić do 

pracy i  mają obowiązek poinformowania o tym dyrektora szkoły. 

2. Wychowawcy i pozostali pracownicy powinni być zaopatrzeni  w indywidualne środki 

ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos. 

3. Zachowują zasady bezpieczeństwa opracowane na czas podwyższonej ostrożności – myją 

ręce bezpośrednio po wejściu do internatu oraz dezynfekują je dostępnym płynem do 

dezynfekcji. 

4. Wyznaczeni wychowawcy pracują według ustalonego przez kierownika internatu 

harmonogramu, sprawując bezpośrednią opiekę nad wychowankami.  

5. Wyjaśniają wychowankom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w internacie 

i dlaczego zostały wprowadzone.  

6. Dbają o wietrzenie pomieszczeń mieszkalnych, przestrzeni do wspólnego użytkowania 

w internacie oraz o czystość w miejscu swojej pracy i w pokojach wychowanków.  

7. Dokonują pomiarów temperatury ciała wychowanka w razie zauważenia u niego 

jakichkolwiek objawów choroby według ustalonych zasad.  

8. Wychowawcy mają obowiązek przypominania wychowankom o zasadach 

bezpieczeństwa w czasie pandemii i dopilnowania aby stosowali się do tych zasad. 

9. Wychowawcy mają obowiązek śledzić  na bieżąco informacje umieszczane na stronach 

internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytyczne 

i zalecenia w zakresie koronawirusa (SARS-CoV-2), w tym zasady bezpiecznego 

postępowania. 

 

 

§ 4 

 

Obowiązki pracowników obsługi 

 

1. Wykonują  codzienne prace porządkowe we wzmożonym reżimie sanitarnym,                                 

ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych 

oraz sanitariatów i ich wyposażenia.  

2. Na bieżąco dezynfekują toalety, umywalki i wszelkie przedmioty w toalecie 

minimalizując ryzyko zakażenia poprzez dotyk.  

3. Dezynfekują powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, 

poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków, 

biurka, klawiaturę komputerową, kurki kranów.  

4. Wietrzą na bieżąco pomieszczenia internatu, oraz myją i dezynfekują ręce po każdej 

czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.  

 

 

 

 

 



  

§ 5 

 

Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u wychowanka 

 

1. Jeżeli wychowanek przejawia niepokojące objawy choroby zakaźnej, należy niezwłocznie 

odizolować go w przygotowanym do tego odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym 

miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób.  

2. W internacie  wyznaczone są pomieszczenia do izolacji wychowanków w przypadku 

wystąpienia nagłych objawów infekcji dróg oddechowych. Izolatki mieszczą się w pokoju 

wychowawców nr 301 na III piętrze, oraz w pokoju nr 20 na I piętrze.  

3. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka 

niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania wychowanka. 

4. Dziecko do czasu przybycia rodziców zostaje pod opieką wyznaczonego wychowawcy 

internatu. Wychowawca zabezpieczony zostaje w środki ochrony osobistej (maseczkę, 

rękawiczki jednorazowe, fartuch z długim rękawem). 

5. Rodzic (prawny opiekun) odbierający ucznia powinien być wyposażony w środki ochrony 

indywidualnej w postaci rękawiczek oraz maski zasłaniającej usta i nos. Przed odbiorem 

ucznia rodzic (prawny opiekun) dezynfekuje dłonie płynem dezynfekującym 

umieszczonym w wejściu do internatu. 

6. O zaistniałej sytuacji kierownik internatu powiadamia dyrektora, Powiatową Stację 

Sanitarno-Epidemiologiczną w Lubaczowie oraz organ prowadzący szkołę. 

7. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych 

działaniach niezwłoczne informuje rodziców/ opiekunów prawnych i pracowników 

szkoły. 

8. Obszar, w którym przebywał i poruszał się uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, 

zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie 

dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

9. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach 

placówki, w których przebywał uczeń podejrzany o zakażenie i zastosować                                     

się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

10. W przypadku pozytywnego wyniku testu covid – 19, uczeń powinien poddać                                   

się samoizolacji domowej. 

 

§ 6 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika internatu 

 

1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, 

nie  powinien przychodzić do pracy. 

2. Pracownik szkoły w przypadku wystąpienia infekcji lub choroby zakaźnej powinien 

pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby 

pozyskać poradę medyczną z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz 

powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia 

zadzwonić pod numer 999 lub 112.  

3.  W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa 

go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania 

w domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie porady 



  

medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego 

pogorszenia się stanu zdrowia należy zadzwonić pod numer 999 lub 112. 

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

5. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, 

w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.  

6. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić 

wszystkich pracowników oraz rodziców/ opiekunów prawnych. 

7.  W przypadku pozytywnego wyniku testu covid – 19, pracownik internatu powinien  

poddać się samoizolacji domowej. 

 

§ 7 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania. 

2. Procedura może być modyfikowana. 

3. Pracownicy internatu zostaną zapoznani z procedurą niezwłocznie po jej podpisaniu. 

4. Wychowankowie zostaną zapoznani o aktualizacji zapisów w podczas spotkań                                           

z wychowawcami. 

5. Wychowankowie zostaną zapoznani podczas spotkań w małych grupach. 

6. Rodzice zostaną zapoznani przez wychowawców za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego, o aktualizacji zapisów. 

7. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby 

zainteresowane. 

8. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu 

prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb 

medycznych, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia w szkole 

objawów chorobowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwiecień 2022 r. 

 

 



  

 

 

Załącznik nr 1 

 

Deklaracja rodziców/ Opiekunów prawnych 

 

Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 6  Ustawy   z   dnia   14   grudnia   2016   r.   Prawo   oświatowe 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 910), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r.  

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), oraz Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. z 2016 r. Nr 119 

poz. 1) 

  

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że: 

• . Zapoznałem się z treścią Procedury bezpieczeństwa zdrowotnego obowiązującej na terenie 

internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach. 

• Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązującej procedury bezpieczeństwa 

i zasad związanych z reżimem sanitarnym a przede wszystkim: puszczenia do szkoły 

tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, (bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury 

ciała) oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w możliwie jak najkrótszym 

czasie w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu 

w placówce. 

• Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego 

dziecka, dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej 

wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych. 

• Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym w razie 

zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych w trakcie pobytu 

w internacie. 

• Wyrażam zgodę na ewentualną izolację mojego dziecka w razie podejrzenia zakażenia 

koronawirusem. 

• Zobowiązuję się do poinformowania szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej 

odnośnie koronawirusa SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19 w moim najbliższym 

otoczeniu. 

• Moje dziecko nie miało kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem lub chorą na  COVID-

19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie podlega samoizolacji, 

nie przejawia widocznych oznak choroby. 

• Moje dziecko nie jest/jest  (proszę zaznaczyć) uczulone na wszelkie środki 

dezynfekujące.  

 

………………………………    …………………………………… 

( Miejscowość, data)       (Czytelny podpis matki/ojca) 

 

         (opiekuna prawnego) 

 



  

Załącznik nr 2 

Rejestr pomiaru temperatury  

Lp. Nazwisko i imię ucznia Data pomiaru 

Wynik 

pomiaru 

temperatury 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


