Zarządzenie nr 15/2020 z dnia sierpnia 2020r.
Dyrektora Zespołu Szkół w Bielicach
w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w internacie
Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(t.j. 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 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) zarządza się, co
następuje:
§1
Wprowadza się wewnętrzną procedurę bezpieczeństwa pracy w internacie stanowiącą
załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

……………….................
(podpis dyrektora)

Organizacja pracy w internacie.
1. Przeprowadzić szkolenia dla kadry internatu oraz wychowanków z zasad zachowania
bezpieczeństwa.
2. Monitorowanie zachowania 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 pokojach i w pomieszczeniach do spożywania
posiłków.
3. 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.
4.Przy wejściu do internatu należy obowiązkowo zdezynfekować ręce ( wychowankowie,
pracownicy, osoby odwiedzające).
5. Wychowankowie internatu powinni starać się zachować dystans podczas pobytu w
internacie, utrzymywać czystość w użytkowanych pomieszczeniach, często myć ręce ciepłą
wodą z mydłem oraz wietrzyć pomieszczenia mieszkalne. Mają także obowiązek
przechowywać własne podręczniki, przybory szkolne oraz rzeczy osobiste w przydzielonej im
szafce i ograniczyć dostęp do nich dla osób trzecich. Nie należy zabierać ze sobą do internatu
niepotrzebnych przedmiotów.
6.Ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w internacie do niezbędnego minimum, z
zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub
dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach .
7. Szybko i skutecznie komunikować się z rodzicami/opiekunami ucznia z wykorzystaniem
technik komunikacji na odległość.
8. Internat posiada izolatkę. W przypadku wystąpienia u wychowanka nagłych objawów
infekcji dróg oddechowych, należy natychmiast odizolować go od innych osób i niezwłocznie
powiadomić rodziców/opiekunów oraz umożliwić skorzystanie z teleporady medycznej.
9. W przestrzeniach wspólnych (pomieszczenia do pracy własnej) należy zachować
podwyższone rygory bezpieczeństwa i higieny: częste mycie i dezynfekowanie łazienek,
pomieszczeń kuchennych, blatów w pokojach oraz pomieszczeniach wspólnie użytkowanych
(np. w pokojach cichej nauki).
10. Pracownicy obsługi i administracji internatu powinni ograniczyć kontakty
z wychowankami oraz nauczycielami.
11. Każdy z wychowanków internatu po powrocie z zajęć dydaktycznych w szkole,
zobowiązany jest zgłosić się w pokoju wychowawców, w celu pomiaru temperatury ciała.
12. Wietrzenie pokoi i pozostałych pomieszczeń, z których korzystają wychowankowie
internatu należy przeprowadzać kilka razy dziennie.
13. Należy ograniczyć liczbę osób przebywających w łazience podczas toalety porannej
i wieczornej do niezbędnego minimum.

