Wewnętrzne procedury dotyczące bezpiecznej organizacji pracy internatu
Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego im. Lecha Wierusza w Świebodzinie
w czasie i w stanie zagrożenia epidemiologicznego związanego z Covid-19
Osoby przebywające w internacie obowiązują ogólne zasady przestrzegania bezpieczeństwa,
higieny, ograniczenia przedstawiane i aktualizowane przez MEN, MZ, GIS oraz poniższy
regulamin.
§1. Warunki przyjęcia do internatu, zasady bezpiecznego pobytu w placówce
1. Do internatu może przyjechać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcje
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Wychowanek przyjeżdżający z domu wchodząc do internatu obowiązkowo dezynfekuje
ręce przy wejściu.
3. Do placówki może wejść tylko wychowanek. Wstrzymane są odwiedziny osób
z zewnątrz.
4. Do internatu wychowanek przywozi tylko niezbędne rzeczy tj. podręczniki, zeszyty,
przybory, odzież, bieliznę osobistą. Obowiązkowo klapki.
5. Wychowankowie starają się zachowywać dystans podczas pobytu w internacie, często
myją ręce ciepłą wodą. Korzystają tylko i wyłącznie ze swoich rzeczy osobistych. Każdy
wychowanek posiada w swoim pokoju łóżko, szafkę nocną, krzesło i miejsce do nauki
oraz miejsce w szafie na odzież.
6. W pokojach należy utrzymywać czystość.
7. Wychowawca na bieżąco dokonuje dezynfekcji sprzętu (klawiatura komputera)
używanego przez wychowanka.
8. Wychowawcy są zobowiązani do wietrzenia świetlic przynajmniej raz na godzinę,
w miarę możliwości częściej.
9. Zaleca się naukę w swoim pokoju sypialnym przy swoim stanowisku.
10. W świetlicy może przebywać ograniczona liczba wychowanków umożliwiająca
zachowanie dystansu społecznego - 1,5 m.
11. W przestrzeniach wspólnych klamki, włączniki, poręcze, uchwyty krzeseł, blaty stołów
itp. będą dezynfekowane na bieżąco.
12. Po każdorazowym skorzystaniu z kabin WC należy dokładnie umyć ręce zgodnie
z instrukcjami znajdującymi się w łazienkach. Zabrania się pozostawiania osobistych
środków higieny w łazienkach.
13. Ogranicza się dekorowanie sal sypialnych, korytarzy.
14. W przypadku jakichkolwiek objawów chorobowych wychowanek natychmiast zgłasza
sytuację wychowawcy i zostaje umieszczony w izolatce. Wychowawca powiadamia o tym
fakcie rodziców/prawnych opiekunów. Uczeń w izolatce czeka na przyjazd rodziców/
opiekunów, którzy są zobowiązani do zabrania chorego dziecka do domu. W sytuacji
zagrożenia zdrowia wychowanka, wychowawca wzywa pogotowie.
15. Wychowanek, który czuje się zagrożony lub jest w grupie podwyższonego ryzyka, może
używać w przestrzeni publicznej maseczki bądź przyłbicy.
16. Zużyte maseczki i rękawiczki wyrzuca się do specjalnego kosza przeznaczonego na te
odpady.
17. Numery telefonów do Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej znajdują się na
drzwiach przy wejściu do Internatu i w Pokoju Wychowawców.

§ 2. Zasady zachowania podczas spożywania posiłku mieszkańców internatu
1. Przed wejściem na stołówkę wychowanek obowiązkowo myje ręce.
2. Przed okienkiem, w którym wydawane są posiłki obowiązuje kolejka w jednym szeregu,
z uwzględnieniem utrzymania odpowiedniego dystansu (min. 1,5m).
3. Wychowanek spożywa posiłek przy stoliku na wyznaczonym miejscu. Po spożyciu
posiłku wychowankowie zobowiązani są pozostawić swoje miejsce w należytym
porządku i czystości. Brudne naczynia odnieść w wyznaczone miejsce.
4. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
5. Na stołówkę przychodzą wychowankowie razem z wychowawcą wg ustalonych godzin
posiłków.
6. Nad bezpieczeństwem wychowanków podczas spożywania posiłków czuwają
wychowawcy.
§ 3. Postanowienia końcowe
1. Internat funkcjonuje od niedzieli od godz. 17.00 do piątku do godz. 16.00.
2. Osoby postronne, niezdeklarowane nie mają wstępu do placówki. W wyjątkowych, ściśle
uzasadnionych sytuacjach, zgody na wejście udziela wice-dyrektor internatu lub dyrektor
szkoły.
3. Nie stosowanie się do powyższego regulaminu w czasie i w stanie zagrożenia
epidemiologicznego związanego z COVID-19, będzie skutkowało usunięciem z internatu.
4. Powyższe procedury obowiązują od 1 września do odwołania. Mogą być modyfikowane
w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

