
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 
NA TERENIE INTERNATU 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 w Bydgoszczy 
 

stan na dzień 1 września 2020 r. 
 

§ 1 
Ogólne zasady organizacji pracy 

1. Internat wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora 
Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej, organu prowadzącego oraz 
Kuratorium Oświaty. 

2. Osoby z zewnątrz na terenie internatu: 
• ograniczone zostaje przebywanie w internacie osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt 

telefoniczny; 
• w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane 

do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 
dezynfekcja rąk; 

• do budynku internatu mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących 
infekcję dróg oddechowych; 

• osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko w przedsionku  internatu; w pozostałych częściach 
budynku tylko za zgodą dyrektora szkoły. 

3. Do internatu nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji. 
4. Po wejściu do internatu należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk. 
5. Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody. 
6. Internat czynny jest całodobowo. 
7. Termometry do pomiaru temperatury znajdują w dyżurce oraz  na stoliku przy wejściu do 

budynku  internatu. 
8. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany 

z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek. 
9. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je 

spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji. 
10. Świetlice, w których odbywają się zajęcia, są porządkowane i dezynfekowane bezpośrednio po 

zakończonych zajęciach po zmianie pomieszczenia (sala lekcyjna/terapeutyczna). W przypadku 
podejrzenia, że w sali przebywała osoba zarażona podejmowane są działania według odrębnej 
procedury. 

 
§ 2 

Organizacja zajęć w internacie – informacje dla rodziców i uczniów 

1. W internacie może przebywać wychowanek bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w 
warunkach domowych. 



2. Do internatu uczniowie przychodzą o wyznaczonych godzinach, zgodnie z  ustaleniami dyrektora 
internatu. 

3. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z rodzicami ucznia, 
rodzice przekazują wychowawcom grup co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu 
(telefony, maile itp.); w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych. 

4. Jeżeli pracownik internatu zaobserwuje u wychowanka objawy mogące wskazywać na infekcję 
dróg, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym 
pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 oddechowych m odległości od 
innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia 
ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

5. Obowiązują ogólne zasady higieny: zalecane częste mycie rąk , ochrona podczas kichania  
i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częsta dezynfekcja rąk. 

6. Wychowawca jest zobowiązany do zalecenia rodzicowi dostarczenia środków higieny osobistej 
(osobisty płyn dezynfekujący/chusteczki nawilżone). 

7. Wychowanek posiada własne przybory higieny osobistej, które w czasie pobytu w internacie  
muszą   znajdować się w osobistej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przedmiotami, 
odzieżą   i środkami czystości między sobą. 

8. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, a w miarę 
możliwości także w czasie zajęć. 

9. Zaleca się korzystanie przez wychowanków przebywania na świeżym powietrzu. 
10. W godzinach porannych i popołudniowych wychowankowie przebywają pod opieką 

wychowawcy w swojej świetlicy a w godzinach wieczornych w swoich sypialniach. Nie dopuszcza 
się zmian sypialni i łóżek. 

11. Na zajęciach dopołudniowych wychowankowie przebywają adekwatnie na piętrze, na którym 
mieszkają. 

12. Czynności higieniczne odbywają się pod nadzorem wychowawcy grupy. Po zakończonych 
czynnościach higienicznych danej grupy,  pracownik obsługi dezynfekuje łazienkę. 

13. Wychowankowie zamieszkujący poziom 0 opuszczają budynek internatu wyjściem 
ewakuacyjnym w grupie III. Wychowankowie zamieszkujący poziom 1 opuszczają budynek 
internatu wyjściem głównym. 

14. Do gabinetu pielęgniarki mogą wchodzić uczniowie tylko i wyłącznie pod opieką wychowawcy 
oraz tylko i wyłącznie w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia dziecka. 

15. Ewentualna wymiana brudnej pościeli dokonywana   jest osobiście przez panią praczkę. 
16. Wychowankowie mogą korzystać z kuchni internackiej tylko pod opieką wychowawcy. 

Wychowawca jest zobowiązany do dezynfekcji używanych sprzętów bezpośrednio po 
zakończonych zajęciach. 

17. Z toalety wychowankowie korzystają tylko pod nadzorem wychowawcy. 
 

 


