
Regulamin postępowania w internacie  

Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach  

w okresie pandemii COVID – 19 

Na podstawie:  

1. Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374), 

2. Wytyczne MEiN, MZ, GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny 

stacjonarny od 1 września 2021 r. z dnia 02.08.2021 r. 

 

Celem niniejszego regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz ochrona zdrowia wychowanków             

i pracowników internatu. 

 

ZASADY OGÓLNE: 

1. W internacie Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach mogą przebywać tylko 

osoby zdrowe, bez objawów infekcji górnych dróg oddechowych. 

2. Na teren internatu nie mogą wejść osoby, które: 

a) przebywają na kwarantannie lub w izolacji domowej lub mieszkają z osobą będącą na 

kwarantannie lub przebywającą w izolacji domowej, 

b) w przeciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą na COVID – 19, 

c) w przeciągu ostatnich 3 dni miały podwyższoną temperaturę, 

d) w danej chwili odczuwają objawy chorobowe takie jak: kaszel, duszności, bóle mięśni. 

3. Do budynku internatu mogą wejść tylko jego mieszkańcy oraz pracownicy Powiatowego 

Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach. Wyjątek stanowią pracownicy służb porządkowych                     

i ratowniczych.  

4. Każda osoba wchodząca musi dostosować się do wymogów sanitarnych tj. zachować 

bezpieczny odstęp (min 1,5 m), mieć zakryty nos i usta, zakrywać łokciem twarz podczas 

kichania i kaszlu oraz przy wejściu do internatu należy obowiązkowo zdezynfekować ręce. 

Zużyte maseczki lub/i rękawiczki należy wyrzucić do odpowiednio oznaczonego kosza 

znajdującego się w budynku. 

5. W internacie obowiązuje zakaz gromadzenia się w pomieszczeniach do wspólnego 

użytkowania (świetlica, korytarze i klatki schodowe). 



6. W internacie obowiązuje całkowity zakaz przebywania osób z zewnątrz oraz przyjmowania 

gości. 

7. Do internatu należy zabrać tylko niezbędne przedmioty. Obowiązuje zakaz przywożenia 

pluszaków, ozdób, itp. 

8. W przypadku złego samopoczucia (podwyższona temperatura, kaszel, trudności                                 

w oddychaniu) wychowanek natychmiast fakt ten zgłasza wychowawcy internatu. Wychowanek 

zostaje odizolowany od innych osób, a rodzice poinformowani. Rodzice są zobowiązani 

niezwłocznie odebrać dziecko z internatu. 

9. W zakresie zasad zachowania kultury poszanowania mienia, higieny, ciszy nocnej i innych, 

zastosowanie mają zapisy zawarte w regulaminie internatu.  

10. Z aneksu kuchennego w tym samym czasie może korzystać tylko jedna osoba, po 

przygotowaniu posiłku należy posprzątać pomieszczenie. 

11. Spożywanie posiłków w stołówce internatu odbywa się z zachowaniem wymogów 

bezpieczeństwa. 

12. Rekomendowanym sposobem komunikacji z wychowawcami internatu jest kontakt 

telefoniczny: 71 311 86 31, 71 311 84 79, 728 807 711 oraz poprzez e-dziennik. 

13. Wszyscy wychowankowie oraz pracownicy zostaną przeszkoleni z zasad zachowania 

bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID – 19. 

 

Zasady obowiązujące wychowanków: 

1. Rodzice/ opiekunowie prawni uczniów lub pełnoletni uczniowie podpisują oświadczenie                       

o stanie zdrowia, zgodę na mierzenie temperatury oraz zgodę na pobyt w placówce                           

w warunkach reżimu sanitarnego (zał. 1a lub 1b). 

2. Wychowanek: 

a) przyjeżdża do internatu zdrowy bez objawów infekcji, 

b) przyjeżdża zaopatrzony w osobiste środki ochronne oraz własną pościel, 

c) wchodzi do internatu pojedynczo, na twarzy ma założoną maseczkę, 

d) po wejściu do internatu dezynfekuje ręce, 

e) zachowuje dystans społeczny min. 1,5 m od innych osób, 

f) nie może przebywać w innych pokojach, 

g) nosi osłonę ust i nosa w pomieszczeniach ogólnodostępnych, 

h) dba o czystość i higienę w pokoju (codzienne: zamiatanie, przecieranie podłogi wodą                     

z płynem, wynoszenie śmieci, częste wietrzenie pokoju) 

i) często myje ręce ciepłą wodą z mydłem, 



j) w łazience przebywa zachowując bezpieczne odstępy, 

k) po zakończeniu kąpieli sprząta i dezynfekuje kabinę przeznaczonymi do tego celu 

środkami, pozostawia otwarte drzwi kabiny, 

l) ogranicza kontakty poza internatem i przebywanie w dużych skupiskach ludzi, 

m) nie może opuszczać internatu bez wyraźniej przyczyny i zgody wychowawcy, 

n) niezwłocznie powiadamia wychowawcę, jeżeli poczuje się źle (objawy infekcji), 

o) ma obowiązek poddać się mierzeniu temperatury przez wychowawcę, 

p) może korzystać ze świetlicy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, tj. dystans społeczny, 

dezynfekcja rąk. 

 

Mieszkaniec internatu ma obowiązek przestrzegania zasad postępowania w okresie pandemii 

oraz wykonywania poleceń wychowawcy, mających wpływ na bezpieczeństwo wszystkich osób 

przebywających w internacie. 

 

Każde niezastosowanie się do zasad – a tym samym narażanie innych na niebezpieczeństwo – 

skutkować będzie usunięciem z internatu 

 

 

 

Zasady postepowania w przypadku podejrzenia zakażenia COVID – 19: 

1. Jeżeli wychowanek/pracownik przejawia niepokojące objawy choroby zakaźnej, w tym kaszel, 

temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę należy niezwłocznie odizolować 

go w przygotowanym do tego odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem min. 2 m odległości 

od innych osób.  

2. Następnie należy niezwłocznie powiadomić rodziców wychowanka o konieczności pilnego 

odebrania go z internatu (rekomendowany własny środek transportu). 

3. Osoby wykazujące objawy choroby zakaźnej, w tym w szczególności kaszel w połączeniu                     

z podwyższoną temperaturą, powinny założyć maseczkę i niezwłocznie odizolować się od 

innych osób. Nie mogą one prowadzić zajęć lub uczestniczyć w zajęciach. 

4. Pracownicy w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do 

pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej 

aby uzyskać poradę medyczną (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie 

pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112. 



5. W przypadku osoby, u której podczas pobytu w pracy wystąpiły niepokojące objawy sugerujące 

chorobę zakaźną, niezwłocznie musi ona zostać odsunięta od pracy. Pracownika kieruje się do 

domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej 

opieki zdrowotnej. W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 

112. 

6. Obszar, w którym poruszała się osoba podejrzana o zakażenie, należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty). 

7. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, którzy mieli kontakt z 

innymi osobami w szkole, dyrektor powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno 

– epidemiologiczną.  

8. Jeśli inspektor sanitarny ustali, dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek, 

należy niezwłocznie się do nich dostosować. 

9. Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach obiektu,                   

w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie (co będzie pomocne w prowadzeniu 

dochodzenia epidemiologicznego przez Państwową Inspekcję Sanitarną). 

 

Zasady obowiązujące wychowawców 

Wychowawca: 

a) przychodzi do pracy zdrowy, bez objawów infekcji, 

b) nie przychodzi do pracy jeżeli mieszka z osobą będącą na kwarantannie lub przebywającą                           

w izolacji domowej, 

c) po wejściu do internatu dezynfekuje ręce, 

d) zachowuje dystans społeczny min. 1,5 m od innych wychowanków, 

e) stosuje środki ochrony osobistej podczas dyżuru (maseczka, przyłbica), 

f) monitoruje stan zdrowia uczniów poprzez wywiad i mierzenie temperatury ciała, 

g) dopilnowuje by wychowankowie: 

- nie gromadzili się w pomieszczeniach wspólnego użytkowania, 

- nie odwiedzali się w pokojach, 

- stosowali dystans społeczny 1,5 m, 

- często myli ręce, 

- stosowali środki ochrony osobistej, 

- dbali o czystość w pokoju i często go wietrzyli; 

h) pełni dyżur stołówkowy tj. kieruje ruchem wychowanków w stołówce oraz dopilnowuje                                

by wychowankowie dezynfekowali krzesła i stoły po zakończonym posiłku (dyżurny z danego stolika), 



i) w przypadku złego samopoczucia wychowanka wskazującego na możliwość zarażenia zapewnia mu 

izolacje oraz powiadamia rodziców (rodzice mają obowiązek natychmiast odebrać dziecko z internatu)  

i kierownika internatu,   

j) śledzi na bieżąco wytyczne i zalecenia umieszczone na stronach internetowych GIS i MEN                            

w zakresie koronawirusa SARS – CoV – 2. 

 

Zasady obowiązujące pozostałych pracowników internatu. 

Pracownik sprzątający:  

a) przychodzi do pracy zdrowy, bez objawów infekcji, 

b) nie przychodzi do pracy jeżeli mieszka z osobą będącą na kwarantannie lub przebywającą                   

w izolacji domowej, 

c) po wejściu do internatu dezynfekuje ręce, 

d) przebywa w internacie wyłącznie w godzinach świadczenia pracy, 

e) zachowuje dystans społeczny, 

f) stosuje środki ochrony osobistej, 

g) często myje ręce, 

h) dba o czystość: 

- codziennie myje i dezynfekuje powierzchnie dotykowe takie jak: poręcze, klamki, blaty, 

włączniki świateł itp. 

- codziennie myje i dezynfekuje schody, podłogi, sanitariaty itd. 

- często wietrzy pomieszczenia,   

- uzupełnia w dozownikach płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni. 

i) dokłada wszelkich starań aby stanowiska pracy były czyste, zdezynfekowane, szczególnie po 

zakończonej pracy. 

 

Pracownicy kuchni:  

a) przychodzą do pracy zdrowi, bez objawów infekcji, 

b) nie przychodzą do pracy jeżeli mieszkają z osobą będącą na kwarantannie lub przebywającą  

w izolacji domowej, 

c) po wejściu do budynku internatu (kuchnia, stołówka) dezynfekują ręce, 

d) przebywają w internacie wyłącznie w godzinach świadczenia pracy, 

e) zachowują dystans społeczny, 

f) stosują środki ochrony osobistej (np. maski, rękawiczki), 



g) przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania 

zbiorowego żywienia, 

h) dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki;  

i) myją ręce:  

- przed rozpoczęciem pracy,  

- przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, 

ugotowaną, upieczoną, usmażoną, 

- po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,  

- po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,  

- po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,  

- po skorzystaniu z toalety,  

- po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,  

- po jedzeniu, piciu, 

j) myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, 

k) po zakończonej pracy dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, 

l) myją naczynia, sztućce w temperaturze minimum 60°C w zmywarce przy użyciu detergentów 

do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki, 

m) wykonując zadania, utrzymują odległość 1,5 m pomiędzy stanowiskami pracy, a jeśli jest to 

niemożliwe – używają środków ochrony osobistej, 

n) utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu 

kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, 

o) po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza 

kuchennego, zmywalni i obieralni. 

 

Magazynierka: 

a) przychodzi do pracy zdrowy, bez objawów infekcji, 

b) nie przychodzi do pracy jeżeli mieszka z osobą będącą na kwarantannie lub przebywającą                

w izolacji domowej, 

c) po wejściu do internatu dezynfekuje ręce, 

d) przebywa w internacie wyłącznie w godzinach świadczenia pracy, 

e) zachowuje dystans społeczny, 

f) stosuje środki ochrony osobistej, 

g) często myje i dezynfekuje ręce, 

h) dba o czystość magazynu spożywczego, wstęp do magazynu ma tylko magazynierka, 



i) dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców; zwraca uwagę na ubiór dostawcy: maseczka, 

rękawiczki oraz na czystość samochodu (w środku), którym dostarczany jest towar; dostawca 

nie wchodzi na teren magazynu i kuchni, towar odbierany jest przez magazynierkę w drzwiach, 

j) magazynierka, odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz zakłada rękawiczki 

oraz maseczkę ochronną lub przyłbicę; po wniesieniu produktów wyrzuca rękawiczki i wszelkie 

opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamyka go 

szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on 

pozostać w opakowaniu, myje/dezynfekuje opakowanie. 

 

Zasady obowiązujące w stołówce:  

1. Spożywanie posiłków w stołówce internatu odbywa się z zachowaniem wymogów 

bezpieczeństwa. 

2. Przed wejściem na stołówkę należy bezwzględnie umyć ręce ciepłą wodą z mydłem lub 

zdezynfekować ręce.  

3. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia ze stołówki sztućców, kubków, talerzy i dzbanków, itp. 

4. Wychowankowie przebywają w stołówce tylko w celu spożycia posiłku. 

5. Wychowankowie poruszają się w maseczkach, mogą je zdjąć dopiero w momencie zajęcia 

miejsca przy stoliku. 

6. Wychowankowie dezynfekują krzesła i stoliki po zakończonym posiłku (dyżurny z danego 

stolika). 

7. Naczynia, sztućce są myte i wyparzane w temperaturze minimum 60°C w zmywarce przy 

użyciu detergentów do tego służących,  

8. Wychowankowie spożywają posiłki na wyznaczonych miejscach przy stolikach (zawsze tych 

samych).  

9. Przed wejściem na stołówkę grupy wychowanków, na stanowisku wydawczym 

przygotowywane są:  

a. potrawy przeznaczone do wydawania umieszczone w naczyniach zbiorczych (produkty 

„na gorąco” przechowywane w bemarze grzewczym),  

b. naczynia stołowe oraz sztućce w odpowiedniej ilości, 

c. wazy na zupę. 

10. Wydawanie odbywa się przez okienko podawcze. 

11. Posiłek wyporcjowany na naczynia wydawany jest wychowankom podchodzącym po kolei do 

okienka. 



12. Po zakończeniu wydawania czynności wszystkie powierzchnie są myte i dezynfekowane, 

pozostałe resztki jedzenia usuwane są jako odpady, naczynia i pojemnik zbiorcze są myte                      

i  dezynfekowane. 

13. Zwrot naczyń stołowych:  

 po posiłkach wychowankowie odstawiają naczynia stołowe na blat okienka podawczego przy 

zmywalni;  

 mycie i dezynfekcja naczyń odbywa się w zmywarce zgodnie z instrukcją na stanowisku;  

 po zakończeniu odbioru naczyń wszystkie powierzchnie w zmywalni są myte i dezynfekowane.  

14. Czynności po wyjściu grupy ze stołówki:  

 pracownik– myje i dezynfekuje blaty na okienkach podawczych przy stanowisku wydawczym                 

i zwrotu naczyń, w miarę możliwości otwiera okna, aby przewietrzyć pomieszczenie; myje 

dezynfekuje ręce;  

 pracownik na stanowisku wydawczym - dezynfekuje powierzchnie okienka podawczego, 

przygotowuje naczynia i sztućce dla następnej grupy; myje dezynfekuje ręce.  

 

 

 

Procedury mogą ulec zmianie wraz ze zmiana wytycznych MEiN, MZ, GIS oraz przepisów prawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



załącznik 1a 

OŚWIADCZENIE 

dla niepełnoletniego ucznia – mieszkańca internatu  

Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach 

 

Ja, ……………………………………………………………………………………………… będący rodzicem 
 (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko ucznia) 
 

Oświadczam, że: 

1. zapoznałem/am się z regulaminem postępowania w internacie Powiatowego Zespołu                          

Szkół Nr 1 w Krzyżowicach w okresie pandemii COVID – 19, 

2. wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka, 

3. moje dziecko jest zdrowe, nie wykazuje jakichkolwiek objawów infekcji górnych dróg 

oddechowych, 

4. w domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji domowej, 

5. jestem świadomy/a czynników ryzyka w związku z COVID – 19, w szczególności                                   

z przebywaniem na jednej powierzchni łącznie zwiększonej liczby osób w jednym czasie                         

i miejscu, 

6. celem zapewnienia szybkiej komunikacji podaję numer telefonu: …………………………………., 

7. celem założenia konta w e-dzienniku podaję swój adres e-mail ……………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………..., 

8. podane przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym i wiadome mi jest,                             

że fałszowanie dokumentów, poświadczanie nieprawdy, wyłudzanie poświadczenia nieprawdy                    

i użycie dokumentu poświadczającego nieprawdę podlega odpowiedzialności karnej. 

 

 
……………………………………….. 
     data i czytelny podpis rodzica 

 

 

……………………………………….. 
     data i czytelny podpis ucznia 

 



załącznik 1b 

OŚWIADCZENIE 

 

dla pełnoletniego ucznia – mieszkańca internatu  

Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach 

 

 

Ja, …………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko ucznia) 

 

Oświadczam, że: 

1. zapoznałem/am się z regulaminem postępowania w internacie Powiatowego Zespołu                   

Szkół Nr 1 w Krzyżowicach w okresie pandemii COVID – 19, 

2. wyrażam zgodę na pomiar temperatury mojego ciała, 

3. jestem zdrowy/a, nie wykazuję jakichkolwiek objawów infekcji górnych dróg oddechowych, 

4. w domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji domowej, 

5. jestem świadomy/a czynników ryzyka w związku z COVID – 19, w szczególności                                    

z przebywaniem na jednej powierzchni łącznie zwiększonej liczby osób w jednym czasie                           

i miejscu, 

6. podane przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym i wiadome mi jest,                             

że fałszowanie dokumentów, poświadczanie nieprawdy, wyłudzanie poświadczenia nieprawdy                    

i użycie dokumentu poświadczającego nieprawdę podlega odpowiedzialności karnej. 

 

 

 

……………………………………….. 
    data i czytelny podpis ucznia 

 

 

 

 

 

 

 


