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 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID -19  

DLA PRACOWNIKÓW I WYCHOWANKÓW  

INTERNATU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I 

USTAWICZNEGO  W WAŁCZU  

 

 

 

II. ADRESACI PROCEDURU ORAZ SPOSÓB POSTĘPOWANIA: 

 

 Procedura postępowania  adresowana jest do wszystkich wychowanków oraz 

pracowników Internatu Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego w Wałczu oraz innych osób przebywających w danym czasie              

na terenie internatu. 

 Wszyscy pracownicy internatu mają obowiązek przestrzegać niniejszych procedur 

oraz zaleceń  Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem 

zakażenia koronawirusem  

 

III. OBOWIĄZKI KIEROWNIKA INTERNATU 

 

Do obowiązków kierownika internatu należy zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania 

placówki zgodnego z zaleceniem  Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z 

potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem (zał. nr 1). 

 

IV. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW INTERNATU 

 

1. Do obowiązków wychowawcy internatu należy :  
 Pracować wg ustalonego przez kierownika harmonogramu realizując zajęcia 

opiekuńczo – wychowawcze. 

 Podczas wykonywania obowiązków służbowych zasłaniać usta i nos maseczką 

 Mierzyć temperaturę wychowanków w momencie przyjazdu do internatu. 

 Zachować dystans społeczny między innymi osobami, w każdej przestrzeni internatu, 

wynoszący min. 1,5 m.  

Zmierzyć temperaturę wychowankowi w chwili przyjazdu do internatu. 

 Zapoznać i dopilnować przestrzegania zasad obowiązujących w placówce ze 

zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z 

zagrożeniem zakażenia koronawirusem.  

 Dbać o higienę rąk – często myć mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotykać 

okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.  

 

W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, 

kaszel, gorączka) nauczyciel pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie kierownika 

internatu. 

 

2. Do obowiązków pracownika obsługi należy:  
 Pracować w rękawiczkach i dbać o higienę rąk – często myć je mydłem lub środkiem 

dezynfekującym, nie dotykać okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.  

 Podczas wykonywania obowiązków służbowych zasłaniać usta i nos maseczką 
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 Zachować dystans społeczny między innymi osobami, w każdej przestrzeni internatu, 

wynoszący min. 1,5 m.  

 Ograniczać kontakt z wychowankami oraz nauczycielami.  

 Wykonując prace porządkowe wietrzyć pomieszczenia, w którym pracuje.  

 Regularnie dezynfekować środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem 

powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, 

blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury). 

 Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie i 

starannie sprzątać z użyciem wody z detergentem.  

 Przeprowadzając dezynfekcję ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się 

na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu 

niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby 

uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.  

 

W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, 

kaszel, gorączka) pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie kierownika internatu.  

 

3. Do obowiązków Intendenta/ pracownika kuchni należy:  
 Przestrzegać warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania 

zbiorowego żywienia.  

 Utrzymywać wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań 

produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.  

 Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekować powierzchnie, sprzęty i 

pomieszczenia zaplecza kuchennego oraz zmywalni.  

 Dbać o czystość magazynów. Wstęp do magazynu ma tylko intendent/kucharz.  

 Dbać o higieniczny odbiór towaru od dostawców. Zwracać uwagę na ubiór dostawcy: 

fartuch biały, maseczka, rękawiczki oraz na czystość samochodu, którym dostarczany 

jest towar. Dostawca nie wchodzi na teren internatu, towar zostawia za drzwiami.  

 Dbać o higienę rąk – często myć mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotykać 

okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.  

 Podczas wykonywania obowiązków służbowych zakrywać usta i nos maseczką, 

zdejmować ją tylko w wymaganych okolicznościach wynikających z potrzeb 

kosztowania przygotowywanych posiłków, spożywania posiłków lub innych 

niezbędnych sytuacjach. 

 Zachować dystans społeczny między innymi osobami, w każdej przestrzeni szkoły, 

wynoszący min. 1,5 m.  

 Ograniczać kontakt z uczniami oraz nauczycielami.  

 

W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, 

kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie kierownika 

internatu.  

 

IV. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:  

 

Do obowiązków rodziców/opiekunów prawnych należy:  

 Zapoznać się z Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 na terenie 

Internatu PCKZiU w Wałczu. 

 Zapoznać się, podpisać i dostarczyć do internatu informację dla rodziców (zał. nr 2). 

(w przypadku pełnoletniego wychowanka, informacja może być podpisana przez 

samego wychowanka) 
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 Wyposażyć dziecko w maseczki w ilości niezbędnej do używania podczas pobytu w 

internacie 

  Pilnie poinformować placówkę internatu w przypadku stwierdzenia/ podejrzeniu 

zakażenia koronawirusem w rodzinie wychowanka lub znajomych, z którymi 

wychowanek miał kontakt. 

 Informować o każdej nieobecności wychowanka w internacie 

 Aktualizować telefony kontaktowe do rodziców /opiekunów prawnych 

 W przypadku złego samopoczucia dziecka absolutnie nie pozwalać na przyjazd 

dziecka do internatu. 

 

V. OBOWIĄZKI WYCHOWANKA INTERNATU: 

 

Do obowiązków wychowanka należy: 

 Zapoznać się i dokładnie przestrzegać niniejszych procedur bezpieczeństwa. 

 Szczególnie dbać o czystość osobistą oraz pomieszczeń sypialnych i innych 

ogólnodostępnych. 

 Pod żadnym pozorem nie przyjeżdżać do internatu w przypadku złego samopoczucia, 

podwyższonej temperatury. 

 Zgłaszać wychowawcy pogarszający się stan zdrowia u siebie i innego wychowanka. 

 

V. PROCEDURY PODCZAS PRZEBYWANIA WYCHOWANKÓW W INTERNACIE  

WOKRESIE ZAGROŻENIA COVIT -19 

 

W ramach zwiększenia bezpieczeństwa: 

 Na terenie internatu w przestrzeniach ogólnodostępnych obowiązuje nakaz 

zakrywania usta i nosa maseczką 

 W internacie jest wydzielone pomieszczenie do izolacji osób z podejrzeniem 

zakażenia koronawirusem. 

 Każdorazowo, po przyjeździe z miejsca stałego zamieszkania wychowanek ma 

mierzoną temperaturę oraz wychowawca przeprowadza z nim krótki wywiad na temat 

samopoczucia. 

 Do internatu będzie udostępnione tylko jedno wejście, które będzie zamykane od 

strony wewnętrznej. 

 Jeśli jest taka możliwość, wychowankowie zakwaterowani są pojedynczo w pokojach 

 Obowiązuje zakaz gromadzenia się w pokojach i innych pomieszczeniach 

ogólnodostępnych. 

 W internacie obowiązuje zakaz odwiedzin przez osoby z zewnątrz (rodziny też). 

 Na terenie internatu mogą przebywać tylko mieszkańcy internatu i pracownicy. 

 Należy zachować dystans pomiędzy osobami minimum 1,5 m. 

 Na stołówkę wychowanek schodzi w maseczce, przed wejściem obowiązkowo 

dezynfekuje ręce, porcje pobiera w maseczce, którą zdejmuje dopiero gdy usiądzie do 

stolika 

 Przy jednym stoliku mogą siadać tylko wychowankowie mieszkający w tym samym 

pokoju 

 Obowiązuje zakaz wynoszenia naczyń i posiłków ze stołówki. 

 Podczas spożywania posiłków na stołówce należy zachować bezpieczną odległość 2m. 

 Każdorazowo, po wejściu do internatu należy zdezynfekować ręce. 

 Każdorazowo, po wyjściu z łazienki należy umyć ręce. 

 Korzystanie z pryszniców według określonej ilości wychowanków: troje z jednego 

pokoju, nie gromadząc się na korytarzu. 
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 Zaleca się ograniczenie wyjść z internatu w czasie wolnym. 

 Wychowanek, który zauważył u siebie pogarszający stan zdrowia, ma obowiązek 

niezwłocznie zawiadomić o tym wychowawcę. 

 W przypadku złego samopoczucia lub podwyższonej temperatury wychowanek będzie 

odizolowany na terenie internatu do przyjazdu służb medycznych. 

 Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez wychowawcę  w budynku A max do 5 osób  

w pokoju nauk, a w budynku B indywidualnie. 

 W pokoju wychowawców ( nie wliczając wychowawców) mogą przebywać max 2 

osoby.  

 Środki czystości dla wychowanków będą znajdować się  na korytarzu  

w ogólnodostępnym miejscu. Po każdym użyciu obowiązkiem ucznia jest 

zdezynfekowanie użytych przedmiotów.  

 

HARMONOGRAM  DNIA 

 

godzina Czynności 

 

6.30 pobudka 

 

6.40 – 6.55 Śniadanie I piętro 

6.55 – 7.10 Śniadanie II piętro 

13.00 – 16.00 obiad 

  

19.00 – 19.20 Kolacja I piętro 

19.20 – 19.40 Kolacja II piętro 

 

V. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM 

KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19  

 

1. Jeżeli u wychowanka występuje podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby 

COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka), wychowanek  kierowany jest do 

pomieszczenia –izolatki w celu odizolowania i przeczekania do przyjazdu służb 

ratowniczych.  

 Wychowawca sprawujący opiekę nad wychowankiem jest zobowiązany zachować 

szczególną ostrożność: zabezpieczyć się rękawiczkami, maskę/ przyłbicą, zachować 

wymagany dystans 2m. 

 Wychowawca zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.  

 Wychowawca wzywa służby ratownicze 

 Wychowawca zawiadamia kierownika internatu, wspólnie ustalają obszar, w którym 

poruszała się osoba podejrzana o zakażenie. 

  Kierownik  zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.  

 

2. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby 

COVIDi-19 (duszności, kaszel, gorączkę):  

 Zgłasza fakt kierownikowi internatu  i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego 

pomieszczenia – izolatki.  
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 Kierownik internatu  kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań 

zabezpiecza się w przyłbicę/ maskę, rękawiczki, zachowuje dystans 2 m. 

 Kierownik internatu  bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują 

dalsze kroki bezpieczeństwa.  

 Kierownik internatu zawiadamia dyrektora szkoły o zaistniałym zajściu  

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.  

Procedury obowiązują do czasu ich odwołania. 

 

 

 

…………………………………………………………….. 

 podpis dyrektora szkoły     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 . 



6 
 

 

 

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem 

zakażenia koronawirusem 

 

Warszawa, 20.03.2020 r. 

Zaleca się: 

1. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (ok 1,5 metra), promować załatwianie 

spraw przez Internet. 

2.  Promować regularne i dokładne mycie rąk przez osoby przebywające w miejscach 

użyteczności publicznej: wodą z mydłem lub zdezynfekowanie dłoni środkiem na 

bazie alkoholu (min. 60%). 

3.  Upewnić się, że osoby przebywające w miejscach użyteczności publicznej mają 

dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą. 

4.  Umieścić dozowniki z płynem odkażającym w widocznych miejscach, w miejscu 

pracy i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane. 

5. Wywiesić w widocznym miejsc informacje jak skutecznie myć ręce. 

6. Połączyć to z innymi środkami komunikacji, takimi jak np. szkolenia personelu przez 

specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. 

7. Zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby podczas pracy, czy wizyty w 

miejscu publicznym NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, a 

także przestrzegać higieny kaszlu i oddychania (patrz pkt. 2 poniżej). 

8.  Zapewnić, aby miejsca pracy były czyste i higieniczne : 

 powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze 

i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) muszą być regularnie wycierane środkiem 

dezynfekującym, lub przecierane wodą z detergentem, 

 Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, 

powinny być regularnie i starannie sprzątane, z użyciem wody z detergentem. 
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Załącznik nr 2 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW WYCHOWANKÓW PRZEBYWAJACYCH W 

INTERNACIE PCKZIU W WAŁCZU 

W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA COVIT -19 

1. Rodzic z pełną świadomością i odpowiedzialnością wyraża zgodę na pobyt dziecka w 

internacie i oświadcza, że dziecko jest zdrowe w momencie wyjazdu z domu 

2. W związku z obowiązkiem zakrywania ust i nosa maseczką na terenie internatu, 

rodzic ma obowiązek zapewnić wychowankowi dostateczną ilość maseczek na pobyt 

dziecka w internacie 

3. Każdorazowo osoba wchodząca do internatu zostanie poddana mierzeniu 

temperatury. 

4. Wychowawca/pracownik będzie przeprowadzał krótki wywiad z dzieckiem na temat 

samopoczucia. 

5. W przypadku złego samopoczucia lub podwyższonej temperatury wychowanek 

będzie odizolowany do izolatorium do przyjazdu służb medycznych. 

6. Zaleca się ograniczenie wyjść z internatu w czasie wolnym. 

7. Zakaz odwiedzin przez osoby z zewnątrz. 

8. Na terenie internatu mogą przebywać tylko mieszkańcy internatu i pracownicy. 

 

Przyjąłem do wiadomości 

 

…………………………………………………….. 

Data, podpis opiekuna/rodzica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


