Regulamin Internatu Zespołu Szkół nr 6 im.Macieja Rataja w Ełku
podczas roku szkolnego
w związku z wystąpieniem epidemii koronowirusa COVID – 19
Opracowano na podstawie:
- wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek;
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003, nr 6,
poz. 69 z późn. zm.)
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego
ograniczenia
funkcjonowania
jednostek
systemu
oświaty
w
związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 410
z późn. zm
- Rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 493 z późn. zm.).

1.Obowiązki Rodziców/Opiekunów prawnych wychowanków internatu podczas trwania
epidemii COVID-19
Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek:
1. Zanim zapadnie decyzja o pobycie dziecka w placówce, zapoznać się z Regulaminem na
czas trwania pandemii COVID-19 obowiązującym w Internacie Zespołu Szkół nr 6 w Ełku.
2. Nie posyłać dziecka do internatu, jeżeli miało bliski kontakt z osobą zakażoną, podejrzaną
o zakażenie lub przebywało w domu z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji.
3. Przekazać kierownikowi internatu/wychowawcy niezbędne informacje o stanie zdrowia
dziecka jeżeli cierpi ono na chorobę przewlekłą lub znajduje się w tzw. grupie ryzyka.
4. Upewnić się, czy placówka posiada aktualne dane do kontaktu (nr telefonu).
5. Zaopatrzyć dziecko w maseczki ochronne oraz rękawiczki jednorazowe.
6. W sprawach ważnych kontaktować się z placówką pod numerem telefonu: (087) 610 22 80.
W razie potrzeby osobistego kontaktu z kierownikiem internatu lub wychowawcą,
telefonicznie umówić spotkanie. W trakcie spotkania obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz
zachowanie dystansu społecznego (2 m).
7. Przypomnieć dziecku o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa.
8. Dopilnować, aby dziecko zabrało niezbędne przybory i akcesoria, szczególnie te, które
przydadzą się by zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych.
II. Obowiązki wychowanka internatu podczas trwania epidemii COVID-19
Wychowanek ma obowiązek:
1. Do internatu przyjmowani są jedynie zdrowi wychowankowie, bez objawów infekcji.
Zostać w domu jeżeli miało się bliski kontakt z osobą zakażoną, podejrzaną o zakażenie lub
przebywającą w domu z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji.
2. Zgłosić 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.
3. Zapoznać się z informacją o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na terenie internatu
podczas obowiązywania stanu epidemii i przestrzegać tych zasad oraz stosować się do
poleceń wychowawcy.
4. Ograniczyć opuszczanie swojego pokoju i korzystanie z przestrzeni wspólnych budynku.
Stosować środki ochrony osobistej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i
dezynfekować ręce.

5. Ograniczyć kontakty z innymi wychowankami przebywającymi na terenie internatu. W
przypadku takich kontaktów nie podawać ręki na powitanie, zachować odległość od
rozmówcy - rekomendowany dystans to min. 2 – 1,5 m.
6. Nosić osłonę nosa i ust w przestrzeniach wspólnych budynku.
7. Podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą
chusteczkę jak najszybciej wyrzucić do zamkniętego kosza i umyć ręce.
8. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
9. Zadbać o czystości rąk – często myć je wodą z mydłem lub dezynfekować (jeśli dłonie nie
są w sposób widoczny zanieczyszczone). Pamiętać! Noszenie rękawiczek nie może
zastępować mycia rąk.
10. Używać jedynie swoich przyborów i akcesoriów.
11. Dołożyć wszelkich starań, aby pokój był utrzymany w czystości i higienie. Często
wietrzyć swój pokój. Zachować podwyższone zasady ostrożności podczas sprzątania swojego
pokoju – założyć osłonę nosa i ust oraz rękawiczki jednorazowe i wrzuć je po zużyciu do
właściwego worka z odpadami zmieszanymi.
12. Pamiętać, że w trakcie trwania pandemii:
a. sale do nauki własnej będą udostępniane tylko pojedynczym osobom. Sale telewizyjne nie
będą udostępniane.
b. w trakcie przemieszczania się ciągami komunikacyjnymi (korytarze, schody) obowiązuje
ruch prawostronny (unikamy chodzenia środkiem).
c. w placówce obowiązuje zakaz odwiedzin (zakaz przebywania osób z zewnątrz).
d. każde wyjście i powrót do internatu należy odnotować u wychowawcy dyżurującego. W
portierni internatu, w której wychowanek odbiera klucz do pokoju mieszkalnego przebywa
tylko dozorca, który wydaje klucz przez okienko z zachowaniem wszelkich środków
ostrożności (dystans społeczny – 1,5 - 2 m, zakryte nos i usta).
e. wyjścia z internatu należy ograniczyć do minimum.
f. należy unikać zgromadzeń w pomieszczeniach do wspólnego użytkowania i stosować w
nich środki ochrony osobistej z zachowaniem dystansu społecznego.
g. wychowankowie nie mogą przemieszczać się między pokojami, należy ograniczyć
opuszczanie pokoju oraz kontakty z innymi wychowankami do minimum.
III. Obowiązki wychowawcy internatu podczas trwania epidemii COVID-19
Wychowawca ma obowiązek:
1. Przychodzić do pracy zdrowy. Jeżeli miał kontakt z osobą chorą na koronawirusa lub
podejrzaną o tę chorobę, mieszka z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji lub, sam
podlega tym obowiązkom – nie przychodzi do pracy i informuje o tym przełożonego.
2. Zachowywać zasady bezpieczeństwa opracowane na czas podwyższonej ostrożności – myć
ręce bezpośrednio po wejściu do internatu oraz dezynfekować je dostępnym płynem do
dezynfekcji, zachowywać odległość min. 2 m od wychowanków i innych pracowników
internatu, stosować środki ochrony osobistej podczas dyżuru, w szczególności podczas
kontaktu z wychowankami oraz w trakcie przebywania w przestrzeniach budynku
użytkowanych przez inne osoby.
3.Zapoznać wychowanków z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w internacie i
wyjaśnić, dlaczego zostały one wprowadzone.
4. Dopilnować, by wychowankowie nie gromadzili się w pomieszczeniach do wspólnego
użytkowania oraz żeby stosowali w nich środki ochrony osobistej, a także zachowywali
dystans 1,5 - 2 m.
5. Zwracać uwagę na dostępność płynu do dezynfekcji przy wejściu do internatu oraz we
wszystkich pomieszczeniach użytkowanych wspólnie. Niezwłocznie zgłaszać konieczność ich
uzupełniania.

6. Przypominać uczniom o konieczności częstego mycia rąk oraz używania środków ochrony
osobistej podczas kontaktów z innymi wychowankami lub pracownikami internatu.
7. Dbać o wietrzenie pomieszczeń mieszkalnych oraz przestrzeni do wspólnego użytkowania
w internacie.
8.Dbać (nadzorować) o czystość w miejscach pracy i pokojach wychowanków: −
powierzchnie, w tym podłogi, stoły i przedmioty (np. telefony, klawiatury), klamki, powinny
być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego.
9. W przypadku złego samopoczucia wychowanków stosować zasady postępowania w
przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 w internacie.
10.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.
IV. Zasady zakwaterowania młodzieży w Internacie ZS nr 6 w Ełku.
1.Zakwaterowanie młodzieży odbędzie się 31 sierpnia, od godz. 13.00.
2.Zakwaterowanie ma miejsce wychowanków zdrowych bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych.
3.Wychowankowie wchodzą do placówki pojedynczo, bez rodziców/opiekunów prawnych i
innych towarzyszących osób. Zachowują dystans od innych osób co najmniej 1,5 – 2m.
4.Wychowankowie zabezpieczeni są w maseczki ochronne i rękawice jednorazowe.
5.Przy wejściu do internatu znajduje się płyn do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu.
Wchodzący dezynfekują ręce środkiem.
6.Przy wejściu każdemu wychowankowi mierzona jest przez wychowawcę wyznaczonego
przez kierownika internatu temperatura. Stan podgorączkowy lub wysoka temperatura (38oC i
wyżej) uniemożliwia zakwaterowanie wychowanka. Internat posiada termometr
bezdotykowy.
7.Po zakwaterowaniu przez wychowawcę, wychowankowie udają się do przydzielonego
pokoju mieszkalnego.
8.Opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie należy uiszczać przelewem na podane do
wiadomości numery rachunków bankowych do 10- ego każdego miesiąca.
V. Zasady korzystania ze stołówki Internatu.
1.Wychowankowie bezwzględnie podporządkowują się decyzjom wychowawców
dyżurujących w stołówce i kierownikowi internatu, którzy rygorystycznie przestrzegają i
dopilnowują zasad korzystania ze stołówki podczas posiłków swoich wychowanków w
kontekście epidemii COVID – 19.
2. W stołówce podczas trwania posiłku przebywa dyżurujący wychowawca.
3. Do stołówki wchodzą wyłącznie osoby korzystające z posiłków.
4. Z posiłków korzystają wyłącznie uczniowie ZS nr 6, wychowankowie Internatu ZS nr 6,
pracownicy szkoły i internatu.
5.Osoby korzystające z posiłków nie wnoszą do stołówki okryć wierzchnich, plecaków, toreb
szkolnych, ani innych rzeczy osobistych.
6.Przed wejściem do stołówki korzystający z posiłków dezynfekują ręce płynem znajdującym
się przed wejściem do stołówki.
7. Przed wejściem do stołówki obowiązuje założenie maseczki ochronnej na twarz,
zdejmowanej na czas posiłku.
8.Spożywający posiłki zachowują odstęp od siebie 1,5 – 2m. Przy jednym stole mogą
przebywać tylko dwie osoby.
9.Śniadania i kolacje będą wydawane na zmianę, tj.
śniadania:

pierwsza zmiana godz. 6.40 – 7.00 – grupa wychowawcza I, ½ grupy wychowawczej II;
druga zmiana godz. 7.10 – 7.30– ½ grupy wychowawczej II, grupa wychowawcza III
kolacja:
pierwsza zmiana godz. 18.40 – 19.00 – grupa wychowawcza I, ½ grupy wychowawczej II;
druga zmiana godz. 19.10 – 19.30– ½ grupy wychowawczej II, grupa wychowawcza III
10. Obiady będą wydawane od godz.13.30 do godz. 16.00. Indywidualne przypadki osób
później kończących zajęcia szkolne, po uprzednim zgłoszeniu do wychowawcy.
11. Osoba korzystająca z wyżywienia odbiera posiłek wraz z sztućcami w okienku
wydawania posiłków, a po zakończeniu odnosi talerze do okienka zmywaka.
12. Obowiązuje bezwzględny zakaz wynoszenia posiłków poza stołówkę.
13. Obowiązuje zakaz przebywania na stołówce między posiłkami.
VI. Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 w internacie.
W sytuacji, w której wychowanek zgłasza wychowawcy każdy ewentualny kontakt z osobą
chorą/podejrzaną o zakażenie koronawirusem lub jeśli sam poczuje się źle i zaobserwuje u
siebie objawy infekcji (podwyższona temperatura ciała, kaszel, trudności z oddychaniem)
podczas pobytu w internacie, wychowawca:
1.Odizolowuje wychowanka od pozostałych mieszkańców pokoju mieszkalnego/internatu do
izolatki mieszczącej się na I kondygnacji budynku – pokoje F2.18, F2.17, F2.16 wyposażone
w środki ochrony i płyn dezynfekujący.
2. Zabezpiecza siebie w środki ochrony zdrowia – maseczka, rękawice jednorazowe.
3.Informuje o zaistniałym stanie zdrowia wychowanka jego rodziców/opiekunów prawnych,
prosząc o niezwłoczny przyjazd do internatu celem zabrania wychowanka z placówki.
4.W przypadku gdy stan zdrowia wychowanka nie wymaga pomocy Państwowego
Ratownictwa Medycznego, powinien on pozostać pod obserwacją wychowawcy w pokoju do
momentu przyjazdu rodziców/opiekunów prawnych by udać się do domu własnym
transportem.
5.W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia wychowanka wzywa pogotowie ratunkowe, aby
przewieźć jego do najbliższego oddziału zakaźnego.
6. O zaistniałej sytuacji niezwłocznie informuje kierownika internatu i dyrektora szkoły,
celem przekazania informacji właściwej powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej,
która przeprowadzi wstępny wywiad epidemiologiczny.
7.Odizolowuje współlokatorów podejrzanego o zakażenie wychowanka od reszty
mieszkańców placówki, informując ich rodziców/opiekunów prawnych o zaistniałej sytuacji.
8. W porozumieniu z kierownikiem internatu organizuje gruntowne sprzątanie obszaru, w
którym poruszała się osoba podejrzana o zakażenie: zebranie rzeczy osobistych wychowanka,
zdezynfekowanie powierzchni dotykowych, łazienki.
9.W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie internatu stosuje się do
zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i
ustala listę osób
przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w której przebywała
osoba podejrzana o zakażenie i zaleca stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora
Sanitarnego
dostępnych
na
stronie
https://www.gov.pl/web/koronawirus/
oraz
https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym, biorąc pod
uwagę zaistniały przypadek.
10.Zawsze w przypadku wątpliwości zwraca się do właściwej powiatowej stacji sanitarnoepidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

