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Liceum Ogólnokształcące w Tychowie 

78-220 Tychowo ul. Parkowa 20, tel/fax. 94 3115506 

  

Procedury funkcjonowania w internacie LO Tychowo w okresie 

zagrożenia koronawirusem i covid-19 

Podstawa prawna: 

▪ Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2021. 824) 

▪ Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

  

Spis treści: 

Zasady zakwaterowania, przyjazdu oraz funkcjonowania w internacie. 

1. Zasady korzystania z WC i łazienki. 

2. Zasady korzystania ze stołówki internackiej. 

3. Zasady korzystania z pokoju socjalnego. 

4. Zasady korzystania ze świetlicy internackiej. 

5. Zasady postępowania na wypadek podejrzenia zachorowania (korona wirusa). 

 

Zasady przyjazdu wychowanków oraz funkcjonowania w internacie. 

1. W internacie mogą przebywać jedynie wychowankowie bez objawów chorobowych 

dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w 

izolacji w warunkach domowych lub w izolacji; 

2. Wychowankowie zobowiązani są do częstego mycia rąk ciepłą wodą z mydłem oraz 

wietrzenia pomieszczeń mieszkalnych. Mają także obowiązek przechowywać własne 

podręczniki, przybory szkolne oraz rzeczy osobiste w przydzielonej im szafce  

i ograniczyć dostęp do nich dla osób trzecich.                                       

3. Nie należy zabierać ze sobą do internatu niepotrzebnych przedmiotów; 

4. Wszyscy wychowankowie, którzy przyjadą do internatu nie wchodzą do budynku bez 

wezwania przez wychowawcę. 

5. Po wezwaniu przez wychowawcę wychowanek zaopatrzony w maseczkę może wejść 

do budynku internatu. 
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6. Wychowawca w przypadku podejrzenia objawów chorobowych dokonuje pomiaru 

temperatury. 

7. Uczeń wypełnia oświadczenie o braku kontaktu z osobami zakażonymi. ( załącznik 1). 

Wychowawca zaznajamia wychowanka z zasadami funkcjonowania w internacie, 

uwzględniając: 

• przestrzeganie zasad bhp (częste mycie rąk lub dezynfekowanie rąk, ochronę podczas 

kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust), 

• zakaz przemieszczania się między piętrami i pokojami, 

• zakaz wchodzenia do internatu osób z zewnątrz, 

• wychowankowie wykonujący dyżury obowiązkowo muszą być wyposażeni  

w rękawiczki, do dyspozycji mają środki ochrony osobistej. 

 

1. Zasady korzystania z WC i łazienki 

• przed wejściem do wc i łazienki  dezynfekujemy ręce  

• zachowujemy odpowiednią odległość (około 1,5 m) 

• wykonujemy potrzebne czynności  

• myjemy  ręce 

2. Zasady korzystania ze stołówki internackiej 

• wielorazowe naczynia i sztućce używane w stołówce internackiej myte będą  

w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C  i będą wyparzane  

• pracownicy kuchni zachowują dystans 1,5m oraz stosują środki ochrony 

indywidualnej 

• korzystający z posiłków uczniowie przed przyjściem do stołówki szkolnej myją  ręce  

w toalecie przed stołówką  

• na stołówce należy zachować odległość 1,5 m od siebie w celu zwiększenia 

bezpieczeństwa 

•  wprowadza się zmianowe wydawanie posiłków wg porządku dnia oraz zajęć  

w szkole 

• brak samoobsługi, serwetników, przyborników (cukier), wazoników 

• po każdej grupie czyszczone i dezynfekowane są blaty stołów, poręcze krzeseł oraz 

wietrzy się jadalnię  

 

3. Zasady korzystania z pokoju socjalnego. 

• klucz do pokoju socjalnego znajduję się w pokoju wychowawców, 

• wychowawca otwiera pokój  
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• wychowanek dezynfekuje ręce  

• przystępuje do wykonania swoich czynności 

• po zakończonej pracy  dezynfekuje użytkowany sprzęt oraz wietrzy pomieszczenie. 

• zgłasza wychowawcy opuszczenie pokoju socjalnego. 

Uwaga! Z pokoju socjalnego, w tym samym czasie, mogą korzystać wyłącznie osoby  

z tego samego pokoju. 

 

4. Zasady korzystania ze świetlicy internackiej 

• wprowadza się ograniczenie ilości osób przebywających w świetlicy do 8 osób na całe 

pomieszczenie 

• klucz do świetlicy znajduje się w pokoju wychowawców  

• przed wejściem do świetlicy  wszyscy użytkownicy mają obowiązek dezynfekcji rąk 

• wychowankowie przebywający w świetlicy zachowują odległość 1,5 m od siebie  

• po opuszczeniu świetlicy sprzęt jest dezynfekowany, a pomieszczenie wietrzone przez 

wychowawcę internatu 

5. Zasady postępowania w wypadku podejrzenia zachorowania na Covid-19 

( koronawirusa ) 

• jeżeli pracownik internatu zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na 

infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy 

niezwłocznie odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu ( izolatka  

w internacie lub inne miejsce wyznaczone przez kierownika internatu ), zapewniając 

min. 1,5 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić  rodziców / 

prawnych opiekunów o konieczności odebrania ucznia z internatu  

( rekomendowany jest własny środek transportu).  

• wychowawca informuje kierownika internatu lub dyrektora szkoły. 

• wychowanek przebywa w izolatce do przyjazdu rodziców. 

***** 

Uwaga! Procedury funkcjonowania internatu LO Tychowo w okresie 

zagrożenia koronawirusem oraz covid-19 wprowadza się z dniem 16.05.2020 r. 

do czasu odwołania pandemii. 


