PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID -19
na terenie
Internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Ks.J.St. Pasierba w Tczewie

PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u
ludzi ( Dz.U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz 59 ze
zm.),
3. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz 59 ze zm.),
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz 69 ze zm.),
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w
związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 (Dz.U .z 2020r. poz.
493),
6. Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do
organizacji opieki w bursach i internatach z dnia 5 sierpnia 2020 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Niniejszy dokument określa Procedurę bezpieczeństwa na terenie internatu w okresie
pandemii COVID -19 , dotyczącą wszystkich pracowników Internatu Zespołu Szkół
Ekonomicznych w Tczewie , 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 Zespołu Szkół Ekonomicznych, umożliwienie wychowankom pobyt 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 oświadczenie stanowiące załącznik do
niniejszych procedur.

OBOWIAZKI RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH
1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami
bezpieczeństwa w okresie pandemiiCOVID-19 na terenie Internatu ZSE w Tczewie.
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. Rodzic/opiekun prawny deklaruję chęć posłania dziecka do internatu na piśmie podpisując
deklarację pobytu.
4. Rodzice/ opiekunowie prawni dostarczają do placówki dostarczają uzupełnione
Oświadczenia rodzica/ opiekuna prawnego co jest warunkiem przyjęcia ucznia do
placówki. Oświadczenia dostarczają w dniu zakwaterowania dziecka do placówki.
5. Stosują się do zaleceń lekarskich , które mogą określić czas nieposyłania dziecka do
instytucji, jeśli wcześniej dziecko chorowało. Po przebytej chorobie rodzic zobligowany jest
do dostarczenia do Internatu zaświadczenia lekarskiego , potwierdzającego stan zdrowia
dziecka, umożliwiający jego ponowne przyjęcie.
6. Obowiązkiem rodziców/ opiekunów prawnych jest zaopatrzenie dziecka w indywidualne
osłony nosa i ust.
7. Regularnie przypominają dziecku o zasadach higieny.
8. Rodzic/ opiekun prawny nie wchodzi na teren internatu.
9. Rodzice/ opiekunowie prawni są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i
odbierania telefonów od kierownika internatu i wychowawców.
10. W razie choroby dziecka w internacie rodzic / opiekun jest zobowiązany do odebrania
dziecka z placówki w ciągu 8 godzin od powiadomienia.
11. Pełnoletni wychowanek ma obowiązek przestrzegania w/w punktów.

Nieprzestrzeganie powyższych procedur skutkuje natychmiastowym skresleniem z listy
mieszkańców internatu.

OBOWIĄZKI WYCHOWANKA
1. Do internatu przyjmowani są jedynie zdrowi uczniowie , bez objawów infekcji.
2. Wychowanek ma obowiązek zgłosić ewentualny kontakt z osobą chorą na korona wirusa lub
podejrzaną o zakażenie.
3. Wychowanek , który poczuje się źle podczas pobytu w internacie, niezwłocznie zgłasza to
wychowawcy, szczególnie , gdy zaobserwuje u siebie objawy infekcji.
4. Wychowanek ma obowiązek zapoznać się z informacją o zachowaniu zasad bezpieczeństwa
na terenie internatu podczas obowiązywania stanu epidemii i przestrzegać tych zasad.
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.
6. Wychowanek ma obowiązek ograniczyć do minimum kontakty z innymi wychowankami
przebywającymi na terenie internatu. W przypadku takich kontaktów ma obowiązek
założenia maseczki. W pokoju nie może przebywać więcej niż 5 osób.
7. Wychowanek ma obowiązek ograniczyć wychodzenie z internatu w czasie wolnym.
Każdorazowe wyjście musi być uzgodnione z wychowawcą a wychowanek zobowiązany jest
przestrzegać ogólnych procedur związanych z pandemią.
8. Wychowanek ma obowiązek noszenia osłony nosa i ust w przestrzeniach wspólnych
budynku.
9. Podczas kaszlu i kichania wychowanek ma obowiązek zakrywania ust i nosa zgiętym łokciem
lub chusteczką.
10. Wychowanek powinien unikać dotykania dłońmi okolic twarzy , zwłaszcza ust , nosa i oczu.
11. Wychowanek ma obowiązek używania jedynie swoich przyborów i akcesoriów.
12. Wychowanek ma obowiązek utrzymania swojego pokoju w czystości i higienie.
13. Wychowanek powinien wietrzyć swój pokój przynajmniej raz na godzinę.
14. Wychowanek powinien zachować podwyższone zasady ostrożności podczas sprzątania
swojego pokoju – założyć osłonę nosa i ust.

