PROCEDURY FUNKCJONOWANIA INTERNATU
ZSCKR im. W. WITOSA W BONINIE
W CZASIE EPIDEMII (SARS – CoV – 2)
ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MEN, MZ i GIS

I.

Organizacja opieki w internacie



W internacie mogą przebywać wyłącznie uczniowie bez objawów
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy
domownicy ucznia nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji,
również w warunkach domowych.



Na terenie placówki ogranicza się do niezbędnego minimum przebywanie
osób z zewnątrz (do internatu wchodzą jedynie wychowankowie mieszkańcy oraz pracownicy). W szczególnym, uzasadnionym przypadku
na teren internatu może wejść osoba z zewnątrz (np. rodzic), jednak
koniecznym warunkiem jest stosowanie przez daną osobę środków
ochronnych (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja
rąk) oraz przebywanie wyłącznie w wyznaczonych obszarach.



Młodzież przyjeżdzająca po weekendzie do internatu (niedziela,
poniedziałek) będzie poddawana kontroli temperatury ciała termometrem
bezdotykowym.



Wszyscy wchodzący do budynku internatu zobowiązani są do dezynfekcji
rąk (przy wejściu do budynku zostanie umieszczona stacja dezynfekująca)
oraz zachowania niezbędnego dystansu.



Wprowadza się obowiązek zasłaniania nosa i ust (maseczką lub przyłbicą)
oraz zachowania dystansu między uczniami na przestrzeniach wspólnych
(korytarze, stołówka, świetlica).



W internacie obowiązują ogólne zasady higieny: częste i prawidłowe mycie
rąk wodą z mydłem, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania
oczu, nosa i ust.



Rekomendowanym sposobem kontaktu z rodzicem/opiekunem ucznia jest
stosowanie technik komunikacji na odległość.



Pracownicy oraz uczniowie zostaną zapoznani
bezpieczeństwa związanymi z COVID – 19.

z

przepisami



Kierownik Internatu monitoruje codzienne prace porządkowe, ze
szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości pomieszczeń
higieniczno-sanitarnych, przestrzeni wspólnych (świetlica, pokoje cichej
nauki), ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych –
poręczy, klamek, włączników.



Podczas dezynfekcji będą ściśle przestrzeganie zalecenia producenta
znajdujące się na opakowaniach środków do dezynfekcji. Bardzo istotne
jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia
dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli
narażeni na wdychanie oparów środków do dezynfekcji.



W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zostaną umieszczone plakaty
z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do
dezynfekcjo rąk – instrukcje dezynfekcji.



Placówka zapewni pojemniki do wyrzucania maseczek i rękawic
jednorazowych.



Na czas epidemii wykluczona z użytkowania zostaje siłownia, w przypadku
złagodzenia obostrzeń, młodzież będzie mogła korzystać z siłowni, jednak
warunkiem koniecznym będzie każdorazowa dezynfekcja używanego
sprzętu.



Wychowankowie internatu zobowiązani są do zachowania czystości w
użytkowanych pomieszczeniach oraz do wietrzenia pomieszczeń
mieszkalnych (czynności te będą nadzorowane przez wychowawców).



Zaleca się ograniczenia w przywożeniu z domu przedmiotów, które nie są
niezbędne (maskotki, bibeloty itp.).



Młodzież ma obowiązek przechowywania własnych podręczników,
przyborów szkolnych oraz rzeczy osobistych w przydzielonej im szafce
(aby ograniczyć dostęp do nich osobom trzecim).



W przestrzeniach wspólnych należy zachować podwyższone rygory
bezpieczeństwa i higieny.



W czasie epidemii obowiązuje nakaz przebywania na piętrze, w którym
uczeń ma przydzielony pokój (wychowankowie nie mogą swobodnie
przemieszczać się między grupami wychowawczymi), a po godzinie 22
uczniowie nie powinni opuszczać swoich pokojów.



Pracownicy obsługi i administracji internatu oraz personel kuchenny
zobowiązani są do ograniczenia bezpośrednich kontaktów z
wychowankami oraz nauczycielami.



Należy uczulić wychowanków, aby do pokoju wychowawcy przychodzili
pojedynczo i starali się zachować dystans – co najmniej 1,5 metra od
rozmówcy.

II.

Zasady obowiązujące na stołówce



Placówka zapewnia wymaganą odległość między stolikami – 1,5 metra.



Przed wejściem na stołówkę obowiązuje dezynfekcja rąk (płyn dostępny
przed drzwiami wejściowymi do stołówki).



W czasie śniadania wychowawca dyżurny przebywa na stołówce od
godziny 6:45 i nadzoruje dezynfekcję blatów i krzeseł po skończonym
przez ucznia posiłku.



Internat zapewnia częste mycie i dezynfekcję podłogi na stołówce, bieżącą
dezynfekcję blatów stolików, krzeseł (oparć i siedzisk) oraz częste
wietrzenia pomieszczenia.



Obowiązuje zakaz stawiania na stolikach dzbanków z kompotem czy
herbatą, koszyczków z pieczywem, cukierniczek, solniczek, serwetników.
Niezbędne rzeczy będą wydawane bezpośrednio przez obsługę.



Sztućce będą wydawane przez obsługę przy wydawaniu posiłku.



Na czas epidemii wyklucza się używanie waz - zupy będą nalewane na
talerz przez obsługę.



Owoce przeznaczone do posiłku będą wydawane bezpośrednio przez
obsługę.



W trakcie wydawania posiłków obowiązuje dystans społeczny (przed
okienkiem do wydawania posiłków zamontowano ograniczniki – odległość
1,5 metra).



Wychowankowie na kolację schodzą grupami ze swoim wychowawcą
dyżurnym o wyznaczonych godzinach:



III.



Grupa III – godz. 18:00



Grupa I – godz. 18:15



Grupa II – godz. 18:30

Na stołówce będzie znajdował się pojemnik na zużyte serwetki i papierowe
ręczniki.

Zachorowania w internacie – zasady postępowania



Placówka w przypadku wystąpienia sytuacji, gdy pojawi się ktoś z
objawami choroby zakaźnej, będzie postępowała zgodnie z zaleceniami
MEN.



W internacie przygotowano 2 odrębne pomieszczenia służące do izolacji
uczniów, którzy przejawiają niepokojące objawy choroby zakaźnej.



W przypadku zgłoszenia przez wychowanka złego samopoczucia lub
zaobserwowania u ucznia niepokojących objawów dróg oddechowych,
należy jak najszybciej odizolować ucznia poprzez umieszczenie go w
izolatce, a następnie poinformować o chorobie rodziców, którzy mają
obowiązek odebrać dziecko z internatu. Wychowawca powinien również
bezzwłocznie skontaktować się z kierownikiem internatu i powiadomić go
o tym wydarzeniu.



Jeżeli objawy są niepokojące należy poinformować rodziców o
konieczności udania się z dzieckiem do lekarza.



W przypadku, gdy objawy wskazują na możliwość zakażenia
koronawirusem (wysoka gorączka, kaszel, duszności, utrata węchu i
smaku), niezbędne jest, aby rodzic skontaktował się z najbliższą powiatową
stacją sanitarno-epidemiologiczną i postępował według jej dalszych
zaleceń.



W sytuacji, gdy u ucznia potwierdzi się zakażenie SARS-CoV-2 rodzic ma
obowiązek poinformować o tym fakcie kierownika internatu.



Pracownicy internatu zostaną poinstruowani, że w przypadku wystąpienia
u nich niepokojących objawów powinni zostać w domu i skontaktować się
telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać
teleporadę medyczną, a następnie postępować zgodnie z zaleceniami i
wskazówkami lekarza.



W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 placówka
bezwzględnie zastosuje się do zaleceń Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego.



Pracownicy internatu zobowiązani są do śledzenia na bieżąco informacji
umieszczanych na stronach internetowych GIS oraz MZ.

