
Regulamin funkcjonowania i organizacji Internatu Zespołu Szkół 

Zawodowych w Barlewiczkach w warunkach zagrożenia 

epidemiologicznego w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 

obowiązujący od dnia 1 września 2020 r. 

 

Niniejszy Regulamin wprowadza się na czas obowiązywania na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem 

COVID-19.  

                                                         Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.2020 poz.1394 ).  

2. Wytyczne do organizacji opieki w bursach i internatach z dn. 06.08.2020 Głównego 

Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

3. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 

września 2020 r 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

1. Celem i przedmiotem niniejszego Regulaminu jest wprowadzenie dodatkowych 

zabezpieczeń zmniejszających ryzyko zakażenia młodzieży i pracowników wirusem 

COVID-19 oraz ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpiecznego 

pobytu wychowanków w Internacie Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w 

warunkach zagrożenia epidemicznego.  

2. Wychowawcy, pracownicy obsługi, wychowankowie oraz rodzice/opiekunowie 

prawni są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem funkcjonowania i 

organizacji Internatu ZSZ w Barlewiczkach w związku z rozprzestrzenianiem się 

wirusa COVID-19 obowiązującym od dnia 1 września 2020 r i potwierdzenia tego 

faktu pisemnym oświadczenie oraz bezwzględnego przestrzegania obowiązujących 

zasad. 

3.  W internacie obowiązują również dotychczas funkcjonujący Regulamin Internatu, 

zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy przeciwpożarowe. 

4. Postanowienia niniejszego regulaminu mają ograniczyć ewentualność 

rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 na terenie placówki poprzez: - stworzenie 

możliwości na zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie 

budynku ( szczególnie w miejscach wspólnych) , - ograniczenie gromadzenia się 

wychowanków na terenie internatu, - przestrzeganie wymaganego reżimu sanitarnego 

5.  W związku z powyższym wymaga się od osób przebywających w budynku internatu 

oraz na terenach do niego przyległych zachowywania zalecanego dystansu 

społecznego, o ile jest to możliwe, unikania gromadzenia się wychowanków i 

wychowawców w jednym miejscu, ograniczanie kontaktów bezpośrednich do 



niezbędnego minimum, częstego mycia i/lub dezynfekowania rąk. Noszenia maseczki 

lub przyłbicy w wspólnych częściach internatu (korytarz, hol, stołówka, kuchnia) 

6. W internacie mogą przebywać jedynie wychowankowie bez objawów chorobowych 

dróg oddechowych i bez obniżonej odporności immunologicznej oraz gdy 

domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych 

lub w izolacji. 

7. Do pracy w internacie mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

8. Wychowawcy podczas rozmowy i kontaktu z wychowankami zachowują zalecany 

dystans. Wskazane jest, aby w pokoju wychowawców przebywało nie więcej niż 

dwoje uczniów jednocześnie.  

9. Przy wejściu do budynku internatu umieszczona jest informację o obowiązku 

dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. 

10. Wszystkie osoby wchodzące do budynku internatu mają obowiązek zdezynfekować 

ręce (pojemnik z płynem dezynfekującym znajduje się na ścianie, po prawej stronie, 

za drzwiami wejściowymi do budynku). 

11. Przebywanie w internacie osób z zewnątrz jest ograniczone do niezbędnego 

minimum. Każda osoba niebędąca uczniem lub pracownikiem szkoły może wejść 

wyłącznie do przestrzeni wspólnej internatu (hol na parterze budynku) zachowując 

odstęp od innych osób wynoszący min. 1.5. Do budynku internatu mogą wejść osoby 

bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Obowiązuje je 

stosowanie środków ochrony: osłona ust i nosa oraz dezynfekcja rąk . Każda osoba 

niebędąca wychowankiem lub pracownikiem internatu wchodząca do budynku musi 

poddać się pomiarowi temperatury (na wyposażeniu internatu jest termometr 

bezdotykowy). Osoby te wchodzą tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim 

uzgodnieniu z wychowawcą internatu. 

12. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do internatu 

należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie 

dotykania oczu, nosa i ust. 

13. W pomieszczeniach ogólnodostępnych budynku na korytarzach oraz w pokojach 

wychowanków mają być tylko takie przedmioty i sprzęty, które można skutecznie 

umyć, uprać lub dezynfekować. 

14. W internacie jest wyznaczone pomieszczenie na izolatkę. W przypadku wystąpienia u 

wychowanka nagłych objawów infekcji dróg oddechowych, jest on natychmiast 

odizolowany go od innych osób, rodzice/opiekunowie niezwłocznie powiadomieni, 

umożliwia się im również skorzystanie z teleporady medycznej. 

15. Rodzice wychowanków nieobecnych w internacie z powodu choroby mają obowiązek 

natychmiastowego powiadomienia internatu o przyczynie nieobecności w internacie, 

w szczególności w sytuacji infekcji dróg oddechowych czy sugerujących zakażenie 

wirusem COVID-19. Podobnie w sytuacji, gdy wychowanek i/lub jego domownicy 

zostają objęci kwarantanną lub nakazem przebywania w izolacji. 

16. Na czas pandemii zawiesza się organizację ogólnointernatowych imprez i 

uroczystości, organizowania wspólnych wyjść i wycieczek. Zaleca się organizowanie 

zebrań informacyjnych i szkoleniowych z podziałem na grupy w świetlicy internatu  

przy zachowaniu wszystkich zasad obowiązującego reżimu sanitarnego. 



17. Dyrektor szkoły, której integralną część stanowi internat, za zgodą organu 

prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego 

powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli 

ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie 

wychowanków.  

 

 

§ 2 

Procedura kwaterowania wychowanków w internacie 

1. zasadach kwaterowania wychowanków do internatu na rok szkolny 2020/2021 

wychowankowie i rodzice zostaną indywidualnie powiadomieni- telefonicznie i/lub 

e-mailowo. 

2. Przyjmowanie wychowanków do internatu w roku szkolnym 2020/2021 odbywać się 

będzie 31.08.2020r. w godzinach od 16.30 do 20.30 

3. Z każdym z nowo przyjętych wychowanków na teren internatu może wejść tylko 

jeden rodzic/opiekun prawny. Wyznaczonym miejscem na załatwienie formalności 

związanych z przyjęciem do internatu w tym dniu jest hol na parterze. 

4. W tym samym czasie w wyznaczonej przestrzeni-hol przebywać może łącznie 3 

osoby: wychowawca, nowo przyjęty wychowanek i rodzic lub opiekun prawny. 

Obowiązują ścisłe zasady sanitarno-epidemiologiczne: zachowanie dystansu 

społecznego, wyposażenie w maseczkę ochronną na twarz, uprzednia dezynfekcja rąk 

. 

5. Po załatwieniu formalności związanych z przyjęciem do internatu wychowanka, 

rodzic lub opiekun prawny opuszcza budynek i dopiero wówczas na teren internatu 

może wejść kolejny nowo przyjęty z rodzicem. 

6. Do części mieszkalnej uczeń przechodzi sam gdzie w pokoju wychowawców 

otrzymuje przydział do swojego pokoju. 

7. Wychowankowie, rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do indywidualnego 

zaopatrzenia się w środki ochrony osobistej- jednorazowe rękawiczki i maseczki. 

§ 3  

Procedury obowiązujące wychowanków podczas pobytu w internacie w warunkach 

zagrożenia rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-!9  

1. Podczas pobytu wychowanków w internacie wszystkie osoby w nim przebywające 

obowiązuje przestrzeganie zasad zaostrzonego reżimu sanitarnego (powinni starać się 

zachować dystans podczas pobytu, czystość w użytkowanych pomieszczeniach, 

często myć ręce ciepłą wodą z mydłem oraz wietrzyć pomieszczenia mieszkalne) oraz 

stosowanie się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie.  

2. Każdy z wychowanków musi być wyposażony w maseczki służące do ochrony nosa i 

ust (na zmianę) oraz rękawiczki jednorazowe.  

3. Wszyscy wychowankowie mają obowiązek uczestniczenia w szkoleniu dot. zasad 

regulaminu określającego ich pobytu w internacie w szczególnych warunkach 

sanitarnoepidemiologicznych.  

4.  Wychowankowie korzystają tylko z własnych przyborów i akcesoriów. 

5.  Wychowanków internatu obowiązuje zakaz przyjmowania gości w internacie.  



6. Wychowankowie mogą przemieszczać się pomiędzy pokojami tylko w ramach 

swojego piętra. 

7. Obowiązuje zakaz gromadzenia się wychowanków w pokojach. Maksymalnie może 

w nich jednocześnie przebywać tyle osób, ile jest aktualnie zakwaterowanych. 

8. W pomieszczeniach wspólnych -świetlice internatu może jednocześnie przebywać 

max. 15 osób z zachowaniem wymaganego dystansu ( 1,5m odległości od siebie). 

Każdorazowa potrzeba skorzystania ze świetlicy musi być zgłaszana dyżurującemu 

wychowawcy. Należy go również poinformować o potrzebie skorzystania z 

pomieszczenia oraz ilości osób jednocześnie przebywających w świetlicy. Po 

skorzystaniu z pomieszczenia wychowankowie muszą pozostawić w nim otwarte 

okna i poinformować wychowawcę o opuszczeniu pomieszczenia przez wszystkich 

użytkowników. 

9. Zabronione jest gromadzenie się wychowanków w grupach- w pokojach, na 

korytarzach i w innych pomieszczeniach budynku internatu. 

10. Podczas poruszania się po przestrzeniach wspólnych typu klatka schodowa, korytarze 

oraz podczas kontaktu z innymi członkami społeczności internatowej 

(wychowankowie wychowawcy, pracownicy) wymagane jest dla ochrony własnej, 

poza zachowaniem obowiązkowego dystansu społecznego, zaleca się zakrywanie 

nosa i ust. 

11. Wychowankowie mogą korzystać z pomieszczeń sanitarno-higienicznych tylko na 

swoim piętrze i swoim tzw. „skrzydle” piętra. 

12.  Wychowankowie zobowiązani są do szczególnej dbałości o stan czystości w 

pokojach: - na bieżąco opróżnianie koszy ze śmieci, - mycie blatów stołów oraz 

naczyń, z których korzystają, - odkurzania wykładzin lub zamiatania i mycia podłóg, 

- usuwania na bieżąco wszystkich zabrudzeń i śmieci w pokojach, - wietrzenia 

pokojów po kilka razy dziennie. 

13. Wychowankowie mają obowiązek przechowywać własne podręczniki, przybory 

szkolne oraz rzeczy osobiste w przydzielonej im szafce i ograniczyć dostęp do nich 

dla osób trzecich.  

14. W stołówce wychowankowie spożywają posiłki tylko przy wyznaczonych im 

stolikachch. 

15. Do pomieszczenia stołówki wychowankowie wchodzą w maseczkach ochronnych (po 

uprzedniej dezynfekcji rąk) i zdejmują je dopiero po odebraniu posiłku w okienku i 

zajęciu miejsca przy stole.  

16. Wychowankowie w stołówce ustawiają się w kolejce po posiłek/porcje przy 

zachowaniu wymaganego dystansu od siebie. Zabronione jest zaglądanie do okienka 

wydawczego, opieranie się o nie czy dotykanie. 

17. Zabrudzone po posiłku naczynia oraz pozostałości porcji wychowanek odnosi do 

okienka zwrotu- stawiając je na blacie okienka, bez opierania się o nie i dotykania go. 

Wychodząc ze stołówki dezynfekuje dłonie, a następnie dokładnie je myje.  

18. Wychowankowie przebywają w stołówce bez wierzchnich okryć (kurtki, płaszcze, 

czapki) oraz plecaków, toreb i innych zbędnych podczas spożywania posiłków, 

rzeczy i przedmiotów (np. telefonów komórkowych).  

19. Podczas korzystania z kuchni na pierwszym piętrze obowiązkowo zakładamy 

maseczki oraz rękawiczki jednorazowe. W pomieszczeniu w jednym czasie mogą 

maksymalnie przebywać 2 osoby. Przed wyjściem, każdy ma obowiązek posprzątania 

po sobie.  



20. Każde wyjście z internatu w czasie wolnym musi być uzgodnione z dyżurującym 

wychowawcą i obowiązkowo odnotowane przez wychowanka w Zeszycie Wyjść.  

21. Wychowanek ma obowiązek natychmiastowego zgłoszenia wychowawcy informacji 

o złym samopoczuciu w szczególności, gdy obserwuje u siebie nagłe objawy infekcji 

dróg oddechowych.  

a) W sytuacji, gdy wychowanek przejawia niepokojące objawy choroby COVID-19-

zostaje natychmiast odizolowany w odrębnym, wyznaczonym pomieszczeniu 

(izolatka). Niezwłocznie poinformowani zostają rodzice/opiekunowie oraz 

odpowiednie służby sanitarne. Zastosowane zostają właściwe procedury zgodnie z 

wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej i 

Ministerstwa Zdrowia. 

 b) Szczegółowe zasady postępowania w sytuacji podejrzenia u wychowanka 

zakażenia koronawirusem zawarte są w § 8 niniejszego regulaminu.  

W każdym przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych 

wychowankowie, na podstawie pisemnej zgody rodzica/opiekuna/wychowanka zostają 

poddani pomiarowi temperatury ciała.  

22. Pracownicy internatu na bieżąco monitorują stan czystości w pomieszczeniach, ze 

szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń sanitarno-higienicznych i ciągów 

komunikacyjnych oraz kilkakrotnie w ciągu dnia dezynfekują powierzchnie 

dotykowe: poręcze schodów, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i 

powierzchni płaskich, w tym blatów stołów w pomieszczeniu do spożywania 

posiłków, wietrzą pomieszczenia, uzupełniają pojemniki z mydłem i płynem 

dezynfekującym. 

23. Wszyscy pracownicy przestrzegają zasad bezpieczeństwa i higieny obowiązujących 

podczas trwającej pandemii.  

24. Zapewniony jest szybki sposób komunikacji pomiędzy wychowawcami a 

kierownikiem internatu (telefoniczny, messenger oraz e-mailowy). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzicu, 

1. Zanim zdecydujesz o pobycie dziecka w placówce, zapoznaj się z Regulaminem na czas trwania 

pandemii COVID-19 obowiązującym w Internacie Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach.  

2. Nie posyłaj dziecka do internatu, jeżeli miało bliski kontakt z osobą zakażoną, podejrzaną o 

zakażenie lub przebywało w domu z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji. 

3. Przekaż kierownikowi internatu/wychowawcy niezbędne informacje o stanie zdrowia dziecka jeżeli 

cierpi ono na chorobę przewlekłą lub znajduje się w tzw. grupie ryzyka. 

4. Upewnij się, czy placówka posiada Twoje aktualne dane do kontaktu (nr telefonu). 

5. Zaopatrz dziecko w maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe oraz płyn do dezynfekcji. 

6. W sprawach ważnych kontaktuj się z placówką pod numerem telefonu:  

7. Przypomnij dziecku o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa. 

8. Dopilnuj, aby dziecko zabrało niezbędne przybory i akcesoria i nie było zmuszone pożyczać ich od 

kolegów.  

9. Nie pozwalaj, by dziecko zabierało ze sobą do internatu rzeczy zbędne do funkcjonowania w szkole 

oraz w internacie. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowanku, 

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. 

2. Zgłoś wychowawcy ewentualny kontakt z osobą chorą na koronawirusa lub podejrzaną o to 

zakażenie. 

3. Jeżeli poczujesz się źle podczas pobytu w internacie, niezwłocznie zgłoś to wychowawcy, 

szczególnie, gdy zaobserwujesz u siebie objawy infekcji. 

4. Przy wejściu do internatu musisz  obowiązkowo zdezynfekować ręce zgodnie z instrukcją 

umieszczoną przy płynie dezynfekującym 

5. Jako wychowanek internatu  powinieneś starać się zachować dystans podczas pobytu w 

internacie, czystość w użytkowanych pomieszczeniach, często myć ręce ciepłą wodą z 

mydłem oraz wietrzyć pokój.  

6. Twoim obowiązkiem jest przechowywanie  własnych podręczników, przyborów szkolnych 

oraz rzeczy osobistych w przydzielonych  szafkach  i ograniczenie dostępu do nich dla osób 

trzecich.  

7. Nie należy zabierać ze sobą do internatu niepotrzebnych przedmiotów. 

8. Zakaz przebywania osób z zewnątrz w internacie  

9. Na stołówce oraz w innych pomieszczeniach wspólnych staraj się zachować dystans, nie 

podawaj ręki na powitanie.  

10. Na stołówce zajmuj miejsce Tobie przydzielone. 

11. Unikaj niepotrzebnego dotykania poręczy, ścian, akcesoriów kolegów, pod żadnym pozorem 

nie pożyczaj przyborów toaletowych i szkolnych. 



12. Ogranicz opuszczanie swojego pokoju i korzystanie z przestrzeni wspólnych budynku. Jeśli 

musisz z nich korzystać, stosuj środki ochrony osobistej (maseczki ochronne, rękawice 

jednorazowe) i dezynfekuj ręce.  

13.   Ogranicz kontakty z innymi wychowankami przebywającymi na terenie   internatu. W 

przypadku takich kontaktów nie podawaj ręki na powitanie, zachowaj odległość 1,5m od 

rozmówcy. 

14. Podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą 

chusteczkę jak najszybciej wyrzuć do zamkniętego kosza i umyj ręce. 

15. Staraj się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. 

16. Dołóż wszelkich starań, aby pokój był utrzymany w czystości i higienie. 

17.  Jeżeli to możliwe, często wietrz swój pokój. 

18. Zachowaj podwyższone zasady ostrożności podczas sprzątania swojego pokoju –  załóż 

osłonę nosa i ust oraz rękawiczki jednorazowe i wrzuć je po zużyciu do właściwego worka z 

odpadami.  

19.  Za jedną z najważniejszych kwestii w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa 

uważa się utrzymywanie czystości rąk – ich częste mycie wodą z mydłem lub dezynfekowanie 

(jeśli dłonie nie są w sposób widoczny zanieczyszczone).   

 

 

 

 

Wychowawco, 

 

1. Zaplanuj i przeprowadź szkolenie dla wychowanków internatu z zasad zachowania 

bezpieczeństwa. 

2. Dopilnuj, by wychowankowie internatu przestrzegali zasad zachowania się w internacie w 

czasie trwania pandemii COVID 19. 

3. Monitoruj zachowanie czystości w miejscach pracy, pokojach wychowanków oraz 

przestrzeniach wspólnych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości w 

pomieszczeniach higienicznosanitarnych i ciągach komunikacyjnych oraz dezynfekowania 

powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i 

powierzchni płaskich, w tym blatów w świetlicy internatu i kuchni. 

4. Zadbaj, by w internacie przebywali jedynie wychowankowie bez objawów chorobowych dróg 

oddechowych oraz gdy ich domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w 

warunkach domowych. 

5. Dopilnuj, by wychowankowie wchodząc do internatu dezynfekowali dokładnie ręce.  

6. Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w internacie do niezbędnego minimum, z 

zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach. 

7. Zadbaj, by w miarę możliwości kontakt z rodzicem odbywał się  z wykorzystaniem technik  

8. W przypadku wystąpienia u wychowanka nagłych objawów infekcji dróg oddechowych, 

należy natychmiast odizolować go od innych osób i niezwłocznie powiadomić 

rodziców/opiekunów.  



9. Zadbaj, by pracownicy obsługi i administracji internatu nie kontaktowali się z wychowankami 

bez konieczności.  


