REGULAMIN PRACY INTERMATU ZSCKR W SIENNICY RÓŻANEJ
W OKRESIE PANDEMII COVID-19
Regulamin organizacji pracy internatu w okresie pandemii został opracowany w oparciu
o wytyczne MEN, MZ i GIS i obowiązuje od 31 sierpnia 2020 roku do odwołania.
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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.
Osoby mające objawy wskazujące na chorobę zakaźną, mające bliski kontakt z osobą
zakażoną, podejrzaną o zakażenie, przebywające w domu z osobami poddanymi
kwarantannie lub izolacji nie mogą skorzystać z internatu.
Przebywanie w internacie osób z zewnątrz zostaje ograniczone do niezbędnego
minimum - tylko w uzasadnionych przypadkach. Osoby z zewnątrz mogą przebywać
za zgodą wychowawcy z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona
ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe, dystans
1,5 m od innych osób) w obszarze holu na parterze.
Ze względu na dostosowanie się do zasad reżimu sanitarnego rodzice wychowanków
lub osoby odwiedzające nie mogą wchodzić na piętra.
W internacie w przestrzeniach wspólnych, pokojach mieszkalnych są zachowane
podwyższone rygory bezpieczeństwa i higieny poprzez częste mycie i dezynfekowanie
łazienek, klamek i blatów w pokojach oraz pomieszczeniach wspólnie użytkowanych,
częste wietrzenie tych pomieszczeń (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie
przebywania wychowanków, a także codziennie od godz. 21 do godz. 23). Zużyte
środki ochrony osobistej należy wyrzucać do oznaczonego kosza, który znajduje się
w korytarzyku przy głównym wejściu. Również przy głównym wejściu, a także
w łazienkach, na korytarzach, aneksie kuchennym są umieszczone dozowniki
z płynem antybakteryjnym do dezynfekcji rąk.
W aneksie kuchennym naczynia wielokrotnego użytku należy myć w zmywarce
z użyciem detergentu w temperaturze min. 60°C.
W trakcie zajęć w salce muzycznej uczeń powinien korzystać z własnego instrumentu.
Instrumenty wypożyczone, w miarę możliwości, są przypisane dla jednego ucznia na
rok szkolony.
W okresie trwania pandemii w internacie będą ograniczone wyjścia grupowe
i wycieczki.
W czasie trwania pandemii następuje ograniczenie w obszarze zmian pokoju przez
wychowanków. Tylko w wyjątkowych sytuacjach i za zgodą wychowawcy
prowadzącego oraz kierownika internatu uczeń będzie mógł przenieść się do innego
pokoju. Nastąpić to może wyłącznie w piątek i po rozliczeniu się z inwentarza pokoju
mieszkalnego.
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W ciągach komunikacyjnych obowiązuje ruch prawostronny, unikamy chodzenia
środkiem korytarza.
Wychowanek zgłaszając się do internatu ma obowiązek być zaopatrzony
w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu w internacie.

W internacie nie ma obowiązku noszenia maseczek. Jednakże, rekomenduje się
noszenie maseczek przez uczniów w przestrzeniach wspólnych, kiedy nie ma
możliwości zachowania dystansu społecznego.
Internat posiada 2 termometry bezdotykowe, które znajdują się na dyżurce.
Termometry będą dezynfekowane każdorazowo o pomiarze grupy wychowanków.
Wychowanek po powrocie z domu do internatu będzie miał mierzoną temperaturę
ciała termometrem bezdotykowym. Pomiaru temperatury ciała wychowanka będzie
dokonywał wychowawca dyżurujący w holu na parterze. W przypadku jeżeli pomiar
termometrem bezdotykowym wynosi 37,5 °C lub wyżej, należy wdrożyć zasady
postępowania w razie zagrożenia.
Wychowankowie do internatu powinni zabrać tylko niezbędne rzeczy.
Wychowankowie mają obowiązek pozostawić kierownikowi internatu numer telefonu
do rodzica/opiekuna, który umożliwi szybki kontakt np. w przypadku sytuacji
podejrzenia zakażenia lub wystąpienia jakichkolwiek komplikacji podczas pobytu
wychowanków w internacie.
Po przyjęciu do internatu wychowankowie zapoznają się z informacją o zachowaniu
zasad bezpieczeństwa na terenie internatu i są zobowiązani do ich przestrzegania.
Wychowankowie internatu zobowiązani są do:

- dezynfekcji rąk oraz częstego ich mycia ciepłą wodą z mydłem w szczególności przy
wejściu do internatu, a także każdorazowo przy korzystaniu ze stołówki, kuchenki, świetlicy
oraz toalet i łazienek. Noszenie rękawiczek nie zastępuje mycia rąk.
- niezwłocznego zgłaszania wychowawcy złego samopoczucia lub objawów infekcji;
- zgłaszania wychowawcy ewentualnego kontaktu z osobą chorą na koronawirusa lub
podejrzaną o to zakażenie;
- ograniczania opuszczania swojego pokoju i korzystania z przestrzeni wspólnych budynku.
W przypadku korzystania z przestrzeni wspólnych budynku należy stosować środki ochrony
osobistej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i dezynfekować ręce.
- ograniczenia kontaktów z innymi wychowankami przebywającymi na terenie internatu.
W przypadku takich kontaktów nie należy podawać ręki na powitanie oraz zachować
odległość min. 1,5 m od rozmówcy.
- zakrywania ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kaszlu i kichania– zużytą
chusteczkę należy jak najszybciej wyrzucić do zamkniętego kosza, a następnie umyć lub
zdezynfekować ręce;
- nie dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu;
- używania jedynie swoich przyborów i akcesoriów;
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- utrzymania w czystości i higienie użytkowanych pomieszczeń;
- utrzymania w czystości i higienie pokoju, częstego jego wietrzenia, a przy wyjściu do szkoły
pozostawiania okna w pozycji uchylnej;
- zachowania zasady ostrożności podczas sprzątania swojego pokoju – założenia osłony nosa
i ust oraz rękawiczek jednorazowych oraz wrzucenia ich po zużyciu do zamkniętego kosza;
- przechowywania własnych podręczników, przyborów szkolnych oraz rzeczy osobistych
w przydzielonych im szafkach i ograniczyć dostęp do nich dla osób trzecich;
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Zasady postępowania w razie zagrożenia - podejrzenia zakażenia u wychowanka /
pracownika
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W przypadku wystąpienia u pracownika / wychowanka objawów infekcji dróg
oddechowych w szczególności gorączki (pomiar termometrem bezdotykowym
wynosi 38 °C lub wyżej), kaszlu, należy natychmiast odizolować go od innych osób
w Sali chorych (pokój nr 3). W przypadku ucznia niepełnoletniego niezwłocznie
powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania wychowanka z internatu
z rekomendacją własnego środka transportu. W przypadku pracownika lub
wychowanka pełnoletniego należy umożliwić skorzystanie z teleporady medycznej
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Osoby wykazujące objawy choroby zakaźnej, w tym w szczególności kaszel
w połączeniu z podwyższoną temperaturą, powinny założyć maseczkę ochronną.
Nad wychowankiem przebywającym w izolatorium opiekę sprawuje wychowawca
dyżurujący z zachowaniem wszelkich środków ochrony: osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk oraz zachowanie 1,5-2m odległości.
W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia osoby należy wezwać pogotowie ratunkowe,
dzwoniąc pod nr 999 lub, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie poinformować
dyrektora szkoły.
Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych,
bezzwłocznie zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu poprzez dezynfekcję
powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosowanie się do
indywidualnych zaleceń wydanych przez Państwową Stację Sanitarno –
Epidemiologiczną w Krasnymstawie.
W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie internatu zostaną
podjęte działania adekwatne do zaleceń państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego.
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Zasady pracy wychowawców i innych pracowników w internacie
1. Do pracy w internacie mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Osoby mające objawy wskazujące na chorobę zakaźną, mające bliski kontakt z osobą
zakażoną, podejrzaną o zakażenie, przebywające w domu z osobami poddanymi
kwarantannie lub izolacji, lub sami podlegają tym obowiązkom – nie mogą
przychodzić do pracy i mają obowiązek poinformowania o tym dyrektora szkoły.
3. Wszyscy pracownicy internatu winni wchodzić do budynku głównym wejściem.
4. Wszyscy pracownicy internatu przed przystąpieniem do pracy są podawani pomiarowi
temperatury termometrem bezdotykowym. Pomiaru dokonuje przy wejściu głównym
do budynku wychowawca aktualnie pełniący dyżur, a fakt dokonanie tego pomiaru
jest odnotowany w rejestrze kontrolnym.
5. Personel kuchenny i obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami
oraz wychowawcami.
6. Wychowawcy i pozostali pracownicy zaopatrzeni są w indywidualne środki
ochrony osobistej –jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos.
7. Kierownik internatu monitoruje zachowanie czystości w miejscach pracy,
pokojach wychowanków oraz przestrzeniach wspólnych ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania czystości w pomieszczeniach
higienicznosanitarnych
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.
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,
przedmiotów, aby nikogo nie narażać na wdychanie oparów.
9. Wychowawcy mają obowiązek zapoznać wychowanków z zasadami bezpieczeństwa
obowiązującymi w internacie i wyjaśnić, dlaczego zostały one wprowadzone.
10. Wychowawcy mają obowiązek przypominania wychowankom o zasadach
bezpieczeństwa w czasie pandemii i dopilnowania aby stosowali się do tych zasad.
11. Wychowawcy pełniący dyżur, w miarę możliwości, przebywając na wyznaczonych
piętrach placówki,
są zobligowani do wzmożonego monitoringu zachowań
wychowanków.
12. 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.

5

13. Wychowawcy i pozostali pracownicy mają obowiązek zachować zasady
bezpieczeństwa opracowane na czas podwyższonej ostrożności zawarte w niniejszej
procedurze.

Zasady funkcjonowania stołówki
1. Wychowankowie spożywają posiłki w stołówce szkolnej przy wyznaczonych
stolikach.
2. Dla każdego pokoju mieszkalnego jest dedykowany jeden stolik.
3. Stoliki są ustawione taki sposób, aby zapewnić 1,5 m odległości pomiędzy krzesłami.
4. Ze stolików zostały usunięte wazoniki, serwetki.
5. Stoliki są dezynfekowane po każdej grupie.
6. Posiłki będą wydawane następująco:
- pierwsza zmiana: wychowankowie mieszkający na parterze ,
- druga zmiana: wychowankowie mieszkający na I piętrze,
- trzecia zmian: wychowankowie mieszkający na II piętrze.
7. Wychowankowie oczekujący w kolejce na wydanie posiłku muszą zachować dystans
społeczny – 1,5 m odległości.
8. Posiłki są wydawane bezpośrednio przez obsługę na tacy w naczyniach wraz
z zestawem czystych sztućców.
9. Osoby stołujące się przy wyjściu są zobligowane do odniesienia naczyń do zmywalni.
10. Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu,
w temperaturze min. 60°C.

Regulamin obowiązuje od dnia 01 września 2020 r.
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