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REGULAMIN FUNKCJONOWANIA  

INTERATU ZS NR 1 W NOWYM SACZU W CZASIE EPIDEMII  

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

 

Podstawa prawna: 

1. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 

1 września 2020 r; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 

2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 

i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r poz.1386); 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowe z 12 sierpnia 2020r w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem 

i zwalczaniem COVID-19 (D. U. z 2020 r. poz. 1389); 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r poz. 1394) 

  

§ 1 

Postanowienia ogólne 

  

1. W internacie może mieszkać uczennica bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych oraz gdy jej domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w 

izolacji. 

2. W internacie mogą przebywać wyłącznie zakwaterowane uczennice oraz pracownicy 

internatu. Obowiązuje zakaz odwiedzin (na teren internatu nie mogą wchodzić rodzice, 

rodzeństwo, a także koleżanki, koledzy i inne osoby z zewnątrz). 

3. Każda osoba wchodząca do budynku internatu obowiązkowo dezynfekuje ręce oraz osłania 

usta i nos. 

4. W internacie obowiązuje zasada zachowania dystansu między wychowankami, 

wychowawcami,  pracownikami administracji i obsługi przebywającymi we wspólnie 

użytkowanych pomieszczeniach: korytarze, pokoje do nauki, świetlica, stołówka, 

sanitariaty. 
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5. Na terenie internatu w częściach użytkowanych wspólnie obowiązuje zasłanianie ust i 

nosa. 

  

§ 2 

Wytyczne dla wszystkich uczennic – wychowanek zakwaterowanych w internacie 

  

1. Uczennice zakwaterowane w internacie są zobowiązane do rygorystycznego przestrzegania 

zasad higieny i czystości: 

a) należy często myć ręce, zawsze: po przyjściu ze szkoły, przed posiłkami, po wyjściu 

z toalety, 

b) codziennie przed wyjściem do szkoły należy posprzątać swój pokój: pościelić łóżko 

i przykryć  je kocem, zostawić czyste własne naczynia, części garderoby schować do 

szafy. W pokoju zostawić otwarte okno - wychowawca pełniący dyżur zamknie go po 

odpowiednim czasie. 

c) W pomieszczeniach sanitarnych należy zawsze zostawiać po sobie porządek. 

2. Każda mieszkanka internatu otrzymuje kołdrę, poduszkę i koc. Należy przywieźć własną 

poszwę, poszewkę i prześcieradło. Pranie pościeli odbywa się we własnym zakresie - 

należy pamiętać o systematycznej jej zmianie. 

3. Wychowanki nie mogą sobie wzajemnie pożyczać lub wymieniać przyborów toaletowych, 

kosmetyków i innych rzeczy osobistych. 

4. Wszystkie mieszkanki internatu mogą mieć mierzoną temperaturę ciała po przyjściu ze 

szkoły, po powrocie z domu, z wycieczki lub w przypadku złego samopoczucia, 

przeziębienia, grypy itp. 

5. Nie wolno przywozić do internatu maskotek, pluszaków i innych niepotrzebnych 

przedmiotów, które mogą być siedliskiem drobnoustrojów, miejscem do ich gromadzenia 

się, a także utrudniają bieżące utrzymanie czystości w pokoju. 

6. Należy ograniczyć do niezbędnego minimum posiadanie rzeczy osobistych (ubrania, 

obuwie, kosmetyki i inne). 

7. Każde wyjście poza internat obowiązkowo należy udokumentować poprzez wpis do 

Zeszytu wyjść. 

8. Wyjścia poza teren internatu należy ograniczyć do niezbędnego minimum. 
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§ 3 

Zasady korzystania z wyżywienia w stołówce internatu 

  

1. Obowiązkowo należy dostosować się do organizacji funkcjonowania stołówki internatu.  

2. Przed wejściem na stołówkę należy zdezynfekować ręce.  

3. Posiłki  i sztućce wydawane będą porcjowo przy okienku na jadalni.  

  

§ 4 

Współpraca z Rodzicami / Opiekunami prawnymi. 

  

1. W przypadku pojawienia się u dziecka infekcji dróg oddechowych lub innych objawów 

chorobowych (złego samopoczucia, podwyższonej temperatury ciała, bólu gardła, kaszlu 

itp.) obowiązkiem Rodziców / Opiekunów prawnych jest natychmiastowe zabranie dziecka 

z internatu i skontaktowanie się z lekarzem POZ (lekarzem rodzinnym) i postępowanie 

zgodnie z zaleceniami medycznymi. Na czas oczekiwania na przyjazd Rodziców / 

Opiekunów prawnych dziecko będzie odizolowane od swoich rówieśników 

w wydzielonym pomieszczeniu. 

2. W związku z epidemią i możliwością zarażenia się dziecka wirusem SARS-CoV-2 

Rodzice / Opiekunowie prawni zobowiązani są do odbierania informacji telefonicznych 

z internatu, a w przypadku nieodebrania telefonu w danej chwili należy jak najszybciej 

oddzwonić do internatu. 

3. Obowiązkiem Rodziców / Opiekunów prawnych jest informowanie internatu o zmianie 

swojego numeru telefonu, a także miejsca zamieszkania, czy czasowego pobytu Rodziców 

/ Opiekunów prawnych. 

4. Jeśli u dziecka w czasie przebywania w domu pojawią się jakiekolwiek objawy chorobowe 

lub dziecko miało kontakt z osobą chorą lub podejrzewaną o zakażenie wirusem SARS-

CoV-2, lub będącą w kwarantannie w warunkach domowych lub izolacji, to dziecko musi 

pozostać w domu, absolutnie nie może wrócić do internatu. 
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§ 5 

Ogólne wytyczne dla wszystkich pracowników internatu  

(wychowawcy, pracownicy administracji oraz obsługi) 

  

1. Wszyscy pracownicy obowiązkowo zakrywają usta i nos maseczką lub przyłbicą w czasie 

wykonywania swoich zadań. 

2. Przed wejściem do budynków zawsze należy zdezynfekować dłonie.  

3. Wszyscy pracownicy internatu zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego.  

4. Personel niepedagogiczny powinien ograniczyć kontakty z wychowankami oraz 

wychowawcami. 

5. Każdy pracownik internatu zobowiązany jest do częstego wietrzenia pomieszczenia, 

w którym przebywa.  

6. Każdy pracownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad utrzymania czystości i higieny 

swojego stanowiska pracy.  

 

§ 6 

Zasady postępowania w przypadku wystąpienia u pracownika internatu niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych 

  

1. Do pracy mogą przychodzić tylko zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na infekcję dróg oddechowych lub chorobę zakaźną. W przypadku 

niepokojących objawów należy pozostać w domu, poinformować przełożonego 

i skontaktować z lekarzem pierwszego kontaktu oraz postępować zgodnie z jego 

zaleceniami medycznymi. 

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie 

z lekarzem POZ, aby uzyskać teleporadę medyczną.  

3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych 

bezzwłocznie poddaje się gruntowemu sprzątaniu zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie 

procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty) oraz 

zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez ograny Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej.  

4. Wydzielone pomieszczenie do czasowej izolacji osób podejrzanych o zakażenie 

koronawirusem: pokój 104. 
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§ 7 

Postanowienia końcowe 

  

1. Jeśli szkoła, do której uczęszcza wychowanek, wprowadzi nauczanie zdalne lub 

hybrydowe to wychowanka będzie miała obowiązek na ten okres wyjechać do domu 

i zabrać wszystkie swoje rzeczy z internatu. 

2. W przypadku stwierdzonego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie internatu, istnieje 

prawdopodobieństwo, że placówka może zostać zamknięta na podstawie opinii 

państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i decyzji organu prowadzącego. 

3. Do Regulaminu mogą być wprowadzane zmiany wynikające z bieżącej sytuacji 

epidemiologicznej, wytycznych GIS, MZ i MEN oraz organu prowadzącego i dyrektora 

szkoły.  

 

 

  

 

Kierownik Internatu 

Zespołu Szkól nr 1 

w Nowym Sączu 

  

 


