
Zasady funkcjonowania Internatu przy XIV Liceum Ogólnokształcącym 

im. Stanisława Staszica w czasie pandemii wywołanej COVID - 19 

Regulamin opracowano na podstawie obowiązujących przepisów prawa 

oświatowego oraz wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych obowiązujących od 4 kwietnia 2022 r.  

 

§ 1 

 

Procedury dotyczące zachowania się uczniów i pracowników oraz innych 

osób przebywających na terenie internatu 

 
1)Na terenie internatu mogą przebywać wyłącznie osoby bez objawów infekcji lub choroby 

zakaźnej oraz gdy nie został na nie nałożony obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. 

 

2) Na terenie całego internatu istnieje obowiązek przestrzegania zasad higieny, częstego 

mycia rąk wodą z mydłem oraz dezynfekowania rąk płynem znajdującym się w dozownikach 

w pomieszczeniach wspólnych. 

 

3) Przy wejściu do internatu znajduje się umieszczony w widocznym miejscu na ścianie  

bezdotykowy termometr pomiaru temperatury ciała. Aby zmierzyć temperaturę należy zbliżyć  

do niego dłoń lub czoło na odległość około 5 cm. 

 

4) Po stwierdzeniu, że temperatura ciała jest w normie, należy zdezynfekować ręce 

korzystając z płynu znajdującego się w wywieszonym bezdotykowym dozowniku lub umyć 

ręce wodą z mydłem w najbliższej łazience.  

 

5) Wychowankowie, których temperatura ciała sugeruje infekcję (powyżej 38°C) powinni 

udać się do pokoju wychowawców, kierownika internatu lub sekretariatu, którzy to 

pracownicy pokierują odpowiednio dalszym postępowaniem, opisanym dokładnie w §.2. 

 

6) Pokoje mieszkalne i przestrzenie wspólne należy wietrzyć jak najczęściej. 

 

7) Każdy wychowanek powinien mieć własne przybory szkolne,  podręczniki i przybory 

toaletowe. Nie powinno się przywozić do internatu niepotrzebnych przedmiotów. 

 

8) Przedmioty i sprzęt znajdujący się w przestrzeniach wspólnych raz dziennie rano 

dezynfekuje osoba sprzątająca, a osoba korzystająca po każdym użyciu. 

 

9) Klawiaturę komputerów:  

-w pokoju wychowawców powinien zdezynfekować wychowawca kończący dyżur po 

każdym swoim dyżurze; 

- w pokoju cichej nauki- wychowanek korzystający z niego, po każdym użyciu. 

 

10) Infrastruktura internatu, sprzęt i przybory sportowe w siłowni powinny być 

dezynfekowane codziennie: 

-podłogi w przestrzeniach ogólnych raz dziennie (od poniedziałku do piątku) - przez osobę 

sprzątającą;  

-sprzęt sportowy w siłowni po każdym użyciu – przez osoby korzystające z niego. 



 

11) Wychowankom wydawana jest pościel i ręczniki, które są regularnie wymieniane  

przez wychowanka: ręczniki 1 raz w tygodniu, pościel - 1 raz na 2 tygodnie. 

 

12) Wychowawcy powinni dbać o czystość w miejscach pracy i monitorować zachowanie 

czystości w pomieszczeniach ogólnodostępnych i pokojach wychowanków. 

 

13) Wychowankowie wchodzą do szkoły wejściem od strony patio. 

 

14) Osoby z zewnątrz (niebędące wychowankami lub pracownikami internatu) mogą 

wchodzić do budynku internatu tylko w uzasadnionych przypadkach. Większość spraw należy 

załatwiać za pośrednictwem dostępnych dróg zdalnego kontaktu. Osoby, które za zgodą 

pracownika internatu, przebywają na terenie internatu zobowiązane są do przestrzegania 

wszystkich procedur obowiązujących pracowników internatu. 

 

 

§ 2 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u wychowanka lub 

pracownika internatu 

 
1) Osoby wykazujące objawy infekcji dróg oddechowych (w szczególności temperatura 

powyżej 38°C, kaszel, duszności), powinny założyć maseczkę i niezwłocznie odizolować się 

od innych osób. Uczeń nie może odmówić wychowawcy, a wychowawca i inny pracownik 

internatu- dyrektorowi, poddania się zalecanej izolacji i skierowania do lekarza POZ w celu 

oceny stanu zdrowia. W takim stanie pracownik nie może podjąć pracy, a wychowanek może 

zostać w internacie jedynie do czasu odbioru go przez Rodziców 

 

2) Wychowanka, u którego występują objawy infekcji dróg oddechowych, wychowawca 

dyżurujący lub kierownik internatu, umieszcza w izolatce oraz zawiadamia Rodziców 

wychowanka o potrzebie odebrania dziecka z internatu. 

 

3) Rodzice wychowanka przebywającego w izolatce zobowiązani są do pilnego odebrania  

dziecka z internatu i skontaktowania się z lekarzem POZ oraz Państwowym Powiatowym  

Inspektorem Sanitarnym. 

 

§ 3 

Uwagi końcowe 

 
1) Dyrektor szkoły zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych zmian  

organizacyjnych mających na celu zmniejszenie ryzyka narażenia na zakażenie lub  

zachorowanie wychowanków internatu lub pracowników. 

 


