
 

 

 

 

 

 

 

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa wychowankom mieszkającym  

w Internacie Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie  

w związku z ryzykiem wystąpieniem COVID-19 
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§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejsza Procedura określa zasady zachowania bezpieczeństwa na terenie placówki w 

okresie pandemii COVID-19 obowiązujące wszystkich wychowanków, rodziców/opiekunów 

prawnych wychowanków oraz pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych Internatu 

Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie. 

2. Celem procedury jest: 

a. zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem i choroby COVID-19, 

b. ustalenie takich zasad postępowania profilaktycznego w związku z ryzykiem 

zachorowania z powodu koronawirusa SARS-CoV-2, aby zdrowi 

wychowankowie/wychowawcy/pracownicy internatu nie byli narażeni na 

niebezpieczeństwo zarażenia się COVID-19 od osoby chorej, 

c. ustalenie zasad postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia 

koronawirusem SARS-CoV-2 wśród wychowanków/pracowników internatu, 

d. ustalenie zasad bezpiecznego i higienicznego pobytu młodzieży w internacie 

oraz ochrona przed rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19. 

3. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo 

wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa nie pozwolą całkowicie wyeliminować ryzyka 

związanego z zakażeniem, dlatego rodzic decydując się na zakwaterowanie dziecka w 

placówce jest zobowiązany wypełnić OŚWIADCZENIE stanowiące załącznik nr 2. 

 

§ 2 OBOWIĄZKI RODZICÓW 

 

1. Na teren internatu wpuszczani są tylko wychowankowie, nauczyciele oraz pracownicy 

niepedagogiczni szkoły - rodzice kontaktują się z wychowawcami oraz kierownikiem 

telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, dziennika elektronicznego lub innych 

narzędzi do komunikacji zdalnej.  

2. Rodzice wychowanków zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas 

zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 

w internacie i podpisują wymienione w §1 pkt. 3 stosowne OŚWIADCZENIE stanowiące 

załącznik nr 2, które następnie w formie elektronicznej (adres e-mail: 

internat.rejtan@gmail.com) lub poprzez dziecko - wychowanka jest dostarczane do 

wychowawcy w internacie lub kierownika. 

3. Przekazują kierownikowi lub pełniącemu dyżur wychowawcy wszelkie istotne 

informacje o stanie zdrowia dziecka. 

4. Nie zezwalają na przyjazd do internatu dzieci, jeżeli w domu rodzinnym ktoś z 

domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji. 

5. Dbają, aby do internatu przyjeżdżały tylko dzieci zdrowe – bez objawów 

chorobowych, zwłaszcza objawów infekcji górnych dróg oddechowych (duszności, kaszel, 

gorączka). 

6. Informują telefonicznie lub za pośrednictwem innych narzędzi do komunikacji zdalnej 

wychowawcę dyżurnego lub kierownika o ewentualnej chorobie dziecka. 

7. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określać czas nieposyłania dziecka do 

placówki, jeżeli wcześniej chorowało. Po przebytej chorobie rodzic wychowanka 

zobligowany jest do dostarczenia do internatu OŚWIADCZENIA O BRAKU 

PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO ZAMIESZKANIA W INTERNACIE 

(załącznik nr 3). 

8. Zapewniają swojemu dziecku indywidualna ochronę ust i nosa na czas pobytu poza 

terenem placówki. 
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9. Są zobowiązani do udostępnienia aktualnego i używanego numeru telefonu do 

kontaktu z wychowawcami lub kierownikiem oraz bezwzględnego odbierania telefonów z 

placówki, a w przypadku chwilowej niemożliwości odebrania telefonu niezwłocznego 

oddzwonienia. 

 

§ 3 OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW 

 

1. W internacie mogą przebywać jedynie wychowankowie bez objawów chorobowych  

górnych dróg oddechowych (duszności, kaszel, gorączka) oraz gdy domownicy nie 

przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

2. W okresie obowiązywania niniejszej Procedury bezpieczeństwa wychowanek 

przywozi do internatu tylko niezbędne rzeczy osobiste, podręczniki, pościel, które ma 

obowiązek przechowywać w przydzielonej mu szafce oraz ograniczyć dostęp do nich dla 

osób trzecich.  

3. Nie przywozi do internatu przedmiotów zbędnych ani takich, których nie można 

skutecznie umyć, uprać czy zdezynfekować. 

4. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z placówki odkaża ręce płynem do 

dezynfekcji rąk znajdującym się przy głównych drzwiach wejściowych do internatu. 

5. Wychodzi z internatu wyłącznie w wyznaczonych na to godzinach (do 16.30) 

wyłącznie po uzasadnieniu potrzeby wyjścia oraz każdorazowym uzyskaniu zgody na wyjście 

od wychowawcy dyżurnego. 

6. Wychowanek jest zobowiązany do: 

a. stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej i dystansu społecznego - min. 1,5m, 

nie witać się przez podanie ręki, unikać bliskiego kontaktu z innymi osobami (np. 

przytulanie), 

b. zapoznania się z instrukcją prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk oraz 

instrukcją prawidłowego zakładania oraz zdejmowania maseczek ochronnych oraz 

rękawiczek, 

c. wyrzucania zużytych środków ochrony osobistej (maseczki ochronne, 

rękawiczki) wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach, 

d. posiadania własnych środków ochrony osobistej zarówno w czasie 

przebywania poza placówką jak także w drodze do i z internatu oraz stosowania się do 

aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej, 

e. częstego mycia rąk przez 20 sekund ciepłą wodą i mydłem lub środkiem 

dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-

higienicznych, szczególnie po powrocie do internatu, przed jedzeniem i po 

skorzystaniu z pomieszczeń ogólnodostępnych oraz toalety, 

f. samoobserwacji i samokontroli stanu zdrowia, 

g. kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia 

oraz unikania dotykania okolic oczu, ust i nosa, 

h. korzystania wyłącznie z własnych podręczników i przyborów szkolnych,  

i. zachowywania czystości w pomieszczeniach ogólnodostępnych i w 

użytkowanych pokojach mieszkalnych oraz regularnego ich wietrzenia, 

j. unikania gromadzenia się na korytarzach i schodach, w stołówce i w pokojach 

mieszkalnych oraz pozostałych pomieszczeniach ogólnointernackich, 

k. przyjeżdżania do internatu w dniach i godzinach do tego wyznaczonych 

(niedziela w godz. 18.00 - 21.00) lub po uzgodnieniu innego terminu z wychowawcą 

lub kierownikiem, 
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l. natychmiastowego poinformowania wychowawcę dyżurnego lub kierownika o 

wszelkich zaobserwowanych u siebie lub u współmieszkańca internatu objawach 

mogących świadczyć o zakażeniu koronawirusem (duszności, kaszel, gorączka) 

m. bezwzględnego stosowania się do poleceń wychowawców dyżurnych oraz 

kierownika. 

 

§ 4 PRACA INTERNATU W TRYBIE PODWYŻSZONEGO REŻIMU 

SANITARNEGO 

 

1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi do placówki są zamknięte. Wyjścia 

wychowanków są możliwe wyłącznie za zgodą wychowawcy do godziny 16.30 i tylko za 

uzasadnioną potrzebą.   

2. Na teren budynku internatu wpuszczani są tylko wychowankowie, nauczyciele oraz 

pracownicy niepedagogiczni szkoły. 

3. Przyjazd wychowanków do internatu: 

a. W czasie obowiązywania reżimu sanitarnego przyjazdy wychowanków do 

internatu odbywają się wyłącznie w niedziele w godzinach 18.00 - 21.00 lub po 

uzgodnieniu innego terminu z wychowawcą lub kierownikiem.  

b. Jeżeli wychowanek wykazuje oznaki choroby lub z wywiadu wynika, że mógł 

mieć kontakt z osobą zakażoną COVID-19 wychowawca ma prawo odmówić 

przyjęcia go do placówki i telefonicznie informuje o tym fakcie rodzica/opiekuna.  

c. Odbiór wychowanka następuje osobiście przez rodzica/opiekuna lub po 

upoważnieniu do tej czynności osoby trzeciej. Upoważnienie jest dokonywane 

telefonicznie poprzez podanie wychowawcy pełniącemu dyżur lub kierownikowi 

przez rodzica/opiekuna imienia i nazwiska osoby upoważnionej do odbioru dziecka. 

Przekazanie dziecka pod opiekę rodzica/opiekuna lub wskazanej osoby upoważnionej 

odbywa się przy głównych drzwiach wejściowych do budynku internatu. 

4. Rodzice lub opiekunowie odwożący wychowanków do internatu nie wchodzą do 

placówki. W uzasadnionych przypadkach, po poinformowaniu wychowawcy dyżurnego, 

rodzic lub opiekun może wejść do budynku przy zachowaniu następujących zasad:  

a. 1 rodzic/opiekun z jednym wychowankiem, 

b. zachowanie dystansu (min. 1,5 m) od pozostałych wychowanków lub 

pracowników, 

c. bezwzględne stosowanie się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa 

związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (stosowanie środków ochrony 

osobistej, osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja dłoni).  

 

§ 5 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U  

WYCHOWANKA INTERNATU 

 

1. Do internatu przyjeżdżają jedynie wychowankowie zdrowi, bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają 

na kwarantannie ani w izolacji w warunkach domowych. 

2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych wychowanek 

bezzwłocznie osobiście lub poprzez osobę trzecią informuje o tym wychowawcę dyżurnego 

lub kierownika. 

3. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę dyżurnego objawów chorobowych 

COVID-19 u wychowanka (duszności, kaszel, gorączka): 

a. Wychowawca dyżurny bezzwłocznie zabezpiecza się w dostępne środki 

ochrony osobistej i dbając o zachowanie bezpieczeństwa własnego odizolowuje 
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wychowanka w wydzielonym pomieszczeniu w internacie, a następnie informuje o 

zaistniałej sytuacji rodziców/opiekunów prawnych wychowanka, Dyrektora Szkoły 

oraz kierownika, a w razie złego lub gwałtownie pogarszającego się stanu zdrowia 

wychowanka dzwoni na 999 lub 112.  

b. Odbiór wychowanka podejrzanego o zakażenie następuje osobiście przez 

rodzica/opiekuna lub przez osobę trzecią po upoważnieniu jej do odbioru 

wychowanka przez rodzica/opiekuna. 

c. W przypadku ignorowania prośby o odbiór wychowanka podejrzanego o 

zarażenie, kierownik informuje o tym fakcie Dyrektora Szkoły. Dyrektor ma prawo 

powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną. 

d. Wychowawca, jeśli to możliwe, przeprowadza wychowanków 

zamieszkujących razem z wychowankiem podejrzanym o zakażenie do innego, 

pustego pomieszczenia, a sala, w której przebywał uczeń z objawami chorobowymi 

jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł). 

e. Wskazany przez kierownika pracownik wypełnia dokumentację na okoliczność 

podejrzenia - na podstawie objawów - zakażenia się koronawirusem przez 

wychowanka (Załącznik nr 4)  

4. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym 

zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, 

kierownik niezwłocznie informuje o tym Dyrektora Szkoły celem uzyskania wskazówek i 

instrukcji do dalszego postępowania. 

 

§ 6 POSTĘPOWANIE ZE ZUŻYTYMI ŚRODKAMI OCHRONY OSOBISTEJ 

SKAŻONYMI SZKODLIWYM CZYNNIKIEM BIOLOGICZNYM 

 

1. Środki ochrony osobistej (maseczki ochronne, rękawiczki) mogą być używane 

wyłącznie jednorazowo. 

2. Zużyte środki ochrony osobistej - po ich zdjęciu - należy wrzucić do pojemnika na 

odpady niebezpieczne i podać utylizacji. 

3. Pojemniki na odpady niebezpieczne znajdują się w wyznaczonych do tego miejscach 

na terenie internatu.  

 

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem 1 września 2020 r.. 

2. Wszyscy pracownicy internatu zobowiązani się do ich stosowania i przestrzegania. 

3. Procedury obowiązują do odwołania. 

 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: 

 

Załącznik nr 1 - NUMERY TELEFONÓW ALARMOWYCH (KORONAWIRUS) 

 

Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

WYCHOWANKA  

 

Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE RODZICA WYCHOWANKA O BRAKU 

PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO ZAMIESZKANIA W INTERNACIE 
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Załącznik nr 4 - DOKUMENTACJA NA OKOLICZNOŚĆ PODEJRZENIA - NA 

PODSTAWIE OBJAWÓW - ZAKAŻENIA SIĘ KORONAWIRUSEM PRZEZ 

WYCHOWANKA 
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Załącznik nr 1 

 

 

NUMERY TELEFONÓW ALARMOWYCH (KORONAWIRUS) 

 

 

INFOLINIA NFZ - postępowanie w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem,  

tel. 800 190 590 

 

Pogotowie ratunkowe, tel. 999, 112 

 

POWIATOWA STACJA SANITARNO–EPIDEMIOLOGICZNA, tel. (017) 854-19-10 

 

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA, tel. (017) 852-21-11  

w. 382 

 

Oddział Epidemiologii PSSE w Rzeszowie (do godz. 15.00), tel. (017) 854-19-69  

 

Centrum Medyczne w Łańcucie, Kliniczny Oddział Chorób Zakaźnych z Pododdziałem 

Hepatologicznym, ul. Paderewskiego 5, tel. 606 399 989 
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Załącznik nr 2  

 

Rzeszów, dn. .................………… 

 

OŚWIADCZENIA  

RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH WYCHOWANKA 

 

Oświadczam, że mój syn/córka: 

………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko) 

 

nie miał/a kontaktu z osobą zakażoną wirusem COVID-19 oraz nikt z członków najbliższej 

rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie oraz nie przejawia widocznych oznak 

choroby.  

Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych takich 

jak: podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle 

mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu ani innych nietypowych.  

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadoma/y pełnej odpowiedzialności za dobrowolne 

posłanie dziecka do Internatu Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie w aktualnej sytuacji 

epidemiologicznej.  

Oświadczam, iż zostałam poinformowana/y o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego 

dziecka i naszych rodzin, tj.:  

 mimo wprowadzonych w szkole obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich 

środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do 

zakażenia COVID–19, 

 zdaję sobie sprawę, że w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w 

internacie (nie tylko na terenie placówki, ale też w rodzinach pracowników i 

pozostałych wychowanków) zarówno moja rodzina, jak i moje najbliższe otoczenie 

zostanie skierowane na kwarantannę zgodnie z decyzją Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej, 

 wiem, że w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego 

rodziców lub personelu internat zostaje zamknięty do odwołania, a wszyscy 

przebywający w danej chwili na terenie internatu oraz ich rodziny i najbliższe 

otoczenie przechodzą kwarantannę, 

 w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u mojego dziecka zostanie ono 

natychmiast umieszczone w przygotowanym wcześniej wyizolowanym 

pomieszczeniu, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, o czym jako 

rodzic/opiekun zostanę niezwłocznie powiadomiona/-y jak również stosowne służby i 

organy.  

Moje dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące. 

 

 

……………………………………………………..  
(data, czytelny podpis rodzica) 
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DEKLARACJA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że: 

 wysyłam do internatu tylko i wyłącznie zdrowe dziecka, bez kataru, kaszlu, 

podwyższonej temperatury ciała oraz deklaruję natychmiastowe odebranie mojego 

dziecka z internatu w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie 

jego pobytu w placówce. 

 przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili pojawienia się widocznych oznak 

choroby u mojego dziecka nie zostanie ono dniu przyjęte do internatu i będzie mogło 

do niego wrócić dopiero po ustaniu wszelkich objawów chorobowych. 

 wyrażam zgodę na ewentualny pomiar temperatury ciała dziecka w razie 

zaobserwowania u niego niepokojących objawów zdrowotnych.  

 zobowiązuję się do poinformowania kierownika internatu o wszelkich zmianach w 

sytuacji zdrowotnej w moim najbliższym otoczeniu, które mogą mieć związek z 

chorobą COVID-19. 

 

……………………………………………………..  
(data, czytelny podpis rodzica) 
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 Załącznik nr 3  

 

Rzeszów, dn. .................………… 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA WYCHOWANKA  

O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH  

DO ZAMIESZKANIA W INTERNACIE 

 

 

Oświadczam, że stan zdrowia mojego syna/córki: 

 

………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko) 

 

po przebytej chorobie jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych takich 

jak: podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle 

mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu ani innych nietypowych i może przebywać w 

internacie. 

 

 

……………………………………………………..  
(data, czytelny podpis rodzica) 
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Załącznik nr 4 

 

 

DOKUMENTACJA NA OKOLICZNOŚĆ PODEJRZENIA - NA PODSTAWIE 

OBJAWÓW - ZAKAŻENIA SIĘ KORONAWIRUSEM PRZEZ WYCHOWANKA  

 

 

…………………………………………………………………………………………………..  
(Dane wychowanka: imię i nazwisko, klasa, data, godzina) 

 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………….. 
(Opis dolegliwości zgłaszanych przez wychowanka lub zaobserwowanych przez nauczyciela świadczące o 

podejrzeniu zakażenia się wychowanka koronawirusem) 

…………………………………………………………………………………………………..   
(Wartość zmierzonej temperatury/ewentualne inne informacje) 
…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 
(Miejsca, w których przebywał wychowanek, osoby, z którymi miał bezpośredni kontakt) 
 

 

Wypełniony załącznik zależy niezwłocznie przekazać Dyrektorowi ZS nr 2. 

 

 

…………………………………………………… 
Czytelny podpis nauczyciela/pracownika szkoły 

 

 
 


