Regulamin na czas trwania pandemii COVID-19
obowiązujący w Internacie Zespołu Szkół
Ekonomicznych w Słupsku
Podstawa prawna: Wytyczne MEN,MZ i GIS publicznych i niepublicznych
szkół i placówek od 1 września 2020 r.

I. Zasady funkcjonowania internatu na czas trwania
pandemii COVID-19 dla rodziców/opiekunów
prawnych.
1. Internat sprawuje opiekę nad młodzieżą od niedzieli od godziny 15.00 do
piątku do godziny 20.00.
2. Do internatu nie należy posyłać wychowanka z objawami przeziębienia,
mającego bliski kontakt z osobą zakażoną, podejrzaną o zakażenie lub
przebywającego w domu z osobami poddanymi kwarantannie/ izolacji.
3. Należy przekazać kierownikowi/ wychowawcy niezbędne informacje o
stanie zdrowia wychowanka, jeżeli cierpi na chorobę przewlekłą lub znajduje
się w tzw. grupie ryzyka.
4. Należy przekazać kadrze pedagogicznej aktualne dane do kontaktu (nr
telefonu).
5. W ważnych sprawach należy kontaktować się z placówką pod numerem
telefonu: 798521668. W przypadku potrzeby kontaktu osobistego z
kierownikiem internatu lub wychowawcą, termin spotkania należy uzgodnić
telefonicznie.
W trakcie spotkania obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie
dystansu społecznego (min. 1,5 m).
6. Rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są do przypominania
wychowankom o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i
wyposażenia ich w środki ochrony osobistej.
7. Jeżeli u wychowanka występuje temperatura powyżej 38 stopni lub inne
symptomy, wskazujące na możliwość zakażenia, rodzic/ opiekun prawny
zobowiązany jest niezwłocznie odebrać go z placówki.
8. Zaleca się ograniczenie do niezbędnego minimum ilości przywożonych
przez wychowanka rzeczy do internatu.

II. Zasady funkcjonowania internatu na czas trwania
pandemii COVID-19 dla wychowanków.
1. Do internatu przyjmowani są jedynie zdrowi wychowankowie, bez objawów
infekcji, nie mający bliskiego kontaktu z osobą zakażoną, podejrzaną o
zakażenie lub przebywającą na kwarantannie/ izolacji.
2. Należy zapoznać się z informacją o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na
terenie internatu podczas obowiązywania stanu epidemii, przestrzegać tych
zasad oraz stosować się do poleceń wychowawcy.
3. Należy zgłosić wychowawcy/ kierownikowi każdy ewentualny kontakt z
osobą chorą/podejrzaną o zakażenie koronawirusem lub zaobserwowane u
siebie symptomy infekcji.
4. Wchodząc do internatu należy obowiązkowo zdezynfekować ręce.
5. Należy ograniczyć opuszczanie swojego pokoju i korzystanie z przestrzeni
wspólnych budynku, stosować środki ochrony osobistej (maseczki ochronne,
rękawice jednorazowe) i dezynfekować ręce.
6. Należy ograniczyć kontakty z innymi wychowankami przebywającymi na
terenie internatu. W przypadku takich kontaktów nie należy podawać ręki na
powitanie i zachować odległość od rozmówcy - rekomendowany dystans to
min. 1,5 m.
7. Zużyte maseczki i rękawice jednorazowe należy wyrzucić do oznaczonego
pojemnika, znajdującego się na parterze przy dyżurce i umyć ręce.
8. Należy zadbać o czystości rąk – często myć wodą z mydłem lub
dezynfekować.
9. Należy używać jedynie swoich przyborów i akcesoriów. Własne podręczniki,
przybory szkolne oraz rzeczy osobiste przechować w przydzielonej szafce i
ograniczyć
dostęp do nich dla osób trzecich.
10.Należy bezwzględnie dbać o czystość i częste wietrzenie swojego pokoju.
11. Należy ograniczyć do niezbędnego minimum przebywanie w internacie
osób z zewnątrz( nie będących mieszkańcami internatu) z zachowaniem
wszelkich środków ostrożności( m.in. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk, tylko
osoby zdrowe) i tylko w wyznaczonym pomieszczeniu( sala A).
11. Przed wejściem na stołówkę obowiązuje dezynfekcja rąk.
12. Obowiązuje zakaz wynoszenia jedzenia, naczyń i sztućców ze stołówki.

13. Na czas pandemii nie obowiązuje formuła „ szwedzkiego stołu” na
stołówce. Posiłki i sztućce wydawane są przez pracownika kuchni.
14. Przy stołach należy zajmować miejsca zgodnie ze stanem osobowym pokoi.
15. Wprowadza się zmianową formę wydawania kolacji :
- o godzinie 18.15 – młodzież z parteru i II p.
- o godzinie 18.45- młodzież z I i IIIp.
16. Wychowawca dokonuje codziennego pomiaru temperatury u każdego
mieszkańca w czasie wieczornego obchodu. Od godziny 21.00
wychowankowie mają obowiązek przebywać w swoim pokoju.

