Aneks do Regulaminu Internatu ZSTR im. W. Witosa w Piotrowicach
dotyczący organizacji pracy internatu w Zespole Szkół Techniki Rolniczej
im. W. Witosa w Piotrowicach w czasie epidemii w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
na rok szkolny 2020/ 2021
Na podstawie wytycznych dla szkół i przedszkoli opracowane przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz Ministrem Zdrowia.
§ 1. Celem procedur jest co następuje:
1. Dodatkowe zwiększenia bezpieczeństwa wychowanków, pracowników
oraz osób przebywających na terenie internatu.
2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia wychowanków i pracowników.
3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie internatu w danym przedziale
czasowym, w ramach zapobiegania możliwym zakażeniom. Każda osoba
z zewnątrz zobowiązana jest wpisać swoje dane w zeszycie kontrolnym.
4. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu
zaawansowania stanu epidemii.
§ 2. Zasady obowiązujące podczas zakwaterowania oraz przebywania wychowanków
w internacie.
1. Przed przybyciem do internatu należy zapoznać się z informacjami
o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na terenie internatu podczas
obowiązywania stanu epidemii zamieszczonymi na stronie szkoły.
2. Do internatu przyjmuje się jedynie zdrowe osoby, bez objawów
chorobowych dróg oddechowych.
3. Przy kwaterowaniu do internatu wchodzącym wychowankom będzie
mierzona temperatura oraz bezwzględnie w uzasadnionych przypadkach.
4. Nie mogą korzystać z internatu osoby mające objawy wskazujące na
chorobę zakaźną, mające bliski kontakt z osobą zakażoną, podejrzaną
o zakażenie, przebywające z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji
(oświadczenie rodziców i pełnoletnich wychowanków).
5. Do internatu należy przywozić tylko niezbędne rzeczy i nie udostępniać ich
osobom trzecim, w tym przybory szkolne, środki higieny osobistej itp.
6. Każdy wychowanek obowiązany jest posiadać własne środki ochrony
osobistej (maseczki, rękawiczki lub dezynfekcja rąk).
7. Wszystkich mieszkańców internatu obowiązują ogólne zasady higieny:
częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły/ internatu należy bezzwłocznie
umyć ręce).
8. W przestrzeni wspólnej (korytarze, toaleta, stołówka, świetlica)
wychowankowie powinni zachować dystans ok. 1.5 metra, ponadto mają
obowiązek zasłaniać usta i nos.

9. Przebywając na świetlicy szkolnej należy zachować zasady bezpieczeństwa
w czasie epidemii (zachować odstęp 1.5 metra oraz zaleca się wietrzenie
sali nie rzadziej niż raz na godzinę).
10. W pomieszczeniach mieszkalnych wychowankowie mają obowiązek
utrzymywać czystość, często je wietrzyć oraz regularnie wynosić śmieci do
kontenerów.
11. Odwiedziny osób z zewnątrz muszą być ograniczone do minimum – tylko
w szczególnych przypadkach za wiedzą i zgodą wychowawcy internatu
oraz w wyznaczonym obszarze z zachowaniem środków ostrożności.
12. Podczas trwania zajęć lekcyjnych pokoje mieszkalne będą zamknięte.
13. Do niezbędnego minimum ograniczone jest wyjeżdżanie wychowanków
poza teren Piotrowic, tylko w uzasadnionych wypadkach za zgodą i wiedzą
wychowawcy internatu i rodzica.
14. W stołówce szkolnej należy zachować szczególne środki ostrożności:
• Jednorazowo nie powinno się znajdować w jej obrębie więcej niż
30 osób.
• Każdy z wychowanków powinien przestrzegać harmonogramu
spożywania posiłków (śniadania, obiad i kolacja).
• Każdy podchodzi po odbiór swojego posiłku.
• Posiłki należy spożywać w obrębie ustalonego miejsca i klasy.
• Przestrzegać godzin spożywania posiłku.
• Po każdej zmianie osób spożywających posiłki nastąpi dezynfekcja
powierzchni.
15. Wychowankowie powinni zgłaszać wychowawcy internatu każde
niepokojące objawy chorobowe: kaszel, duszności, podwyższoną
temperaturę.
§ 3. Zadania wychowawców.
1. Zapoznanie wychowanków z procedurami bezpieczeństwa w związku
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz
wyjaśnienie, dlaczego zostały one wprowadzone.
2. Dopilnowanie, by wychowankowie przestrzegali zaleceń ustalonych
w procedurach, w szczególności o konieczności unikania zgromadzeń,
zachowania dystansu 1.5 metra, stosowaniu środków ochrony osobistej.
3. Zwrócenie uwagi na konieczność częstego mycia rak przez wychowanków
oraz używania środków ochrony osobistej podczas kontaktów z innymi
wychowankami oraz pracownikami szkoły.
4. Dopilnowanie, by wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów,
wchodzące do internatu dezynfekowały ręce, miały zakryte usta i nos oraz
przebywały tylko w obrębie wytyczonych stref.
5. Zwrócenie uwagi na czystość w pokojach mieszkalnych oraz częste
wietrzenie ich, jak również pomieszczeń wspólnego użytkowania.

6. W przypadku złego samopoczucia wychowanka, w szczególności
podwyższonej temperatury ciała, kaszlu, trudności z oddychaniem należy
odizolować wychowanka w izolatorium, niezwłocznie powiadomić
rodziców/ opiekunów oraz umożliwić
skorzystanie z teleporady
medycznej.
7. Pozyskanie informacji o wychowankach, które pozwolą na szybki kontakt
w razie potrzeby z rodzicami/ opiekunami ucznia.
8. W przypadku wystąpienia u wychowawcy internatu, będącego w trakcie
wykonywania swoich obowiązków, niepokojących objawów sugerujących
zakażenie COVID-19 pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę
i informuje dyrektora szkoły o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans
i środki ostrożności, aby nie dochodziło do rozprzestrzenienia się zakażenia
oraz telefonicznie kontaktuje się z lekarzem podstawowej opieki
zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
9. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia Powiatową Stację SanitarnoEpidemiologiczną i wprowadza zalecenia do stosowania na terenie
placówki wydane przez stację.
Kontakt do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej:
tel. 605-194-800
telefony do godziny 15.00
081 47 87 106
081 47 87 107
667 378 806
Adres e-mail: hdim@psse.lublin.pl
§ 4. Zasady postępowania w przypadku infekcji u wychowanka.
1. Jeżeli u wychowanka zaobserwowano niepokojące objawy infekcji, należy
niezwłocznie odizolować go od pozostałych wychowanków w specjalnie
do tego przygotowanym pomieszczeniu – IZOLATCE.
2. Wychowawca informuje o tym dyrektora szkoły.
3. Wychowawca internatu kontaktuje się telefonicznie z rodzicem/opiekunem
prawnym w celu niezwłocznego odbioru wychowanka wraz z informacją
o powodach kontaktu telefonicznego.
4. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia wychowanka należy wezwać
pogotowie ratunkowe, aby przewieźć go do najbliższego oddziału
zakaźnego. Należy również poinformować o zaistniałej sytuacji właściwą
powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, która przeprowadzi wstępny
wywiad epidemiologiczny.

