
Internat w Liceum Ogólnokształcącym im. Josephine Gebert  w Centrum Edukacyjnym 

 "Radosna Nowina 2000" w Piekarach 

Zarządzenie kierownika internatu z dnia 14 września 2020r. 

Procedur postępowania wychowawcy na wypadek objęcia uczniów kwarantanną 

Wdrożenie obowiązuje od dnia 07.10.2020r. 

Wychowawco: 

1. W razie uzyskania informacji o skierowaniu wychowanka na kwarantannę: 

 natychmiast odizoluj ucznia do izolatorium (zakaz opuszczania tego miejsca); 

 dla pojedynczych osób lub klasy (do 30 osób), izolatorium mieści się w pokojach nad halą 

sportową, oraz pomieszczeniu po fryzjerze; 

 dla większej liczby uczniów (powyżej 30 osób), izolatorium mieści się  w kawiarence pod 

piątką, lub  pokoje nad halą, lub aula; 

 monitoruj jego samopoczucie i stan zdrowia; 

 poinformuj rodziców o niezwłocznej konieczności odebrania dziecka z internatu, 

wyłącznie własnym środkiem transportu; 

 po każdym zdarzeniu wszelkie informacje zapisuj w zeszycie medycznym, tj. datę 

zdarzenia, sieć kontaktów z osobą zakażoną, ogólny stan zdrowia izolowanego i 

samopoczucia w momencie udawania się do izolatorium („mini wywiad”); 

 uczeń pakuje i zabiera swoje rzeczy przed pójściem do izolatorium bez kontaktu z 

osobami trzecimi; jeśli już przebywają osoby trzecie w domkach wówczas już nie wchodzi 

do środka, a czynności pakowania wykonuje rodzic/opiekun odbierający wychowanka lub 

wychowawca domku w towarzystwie wychowanków. 

2.  Wychowanek, tak szybko jak to możliwe udaje się do domu.   

3.  Wychowanek, zgłasza zamiar opuszczenia izolatorium na tel.664-404-930, a następnie: 

 opuszcza izolatorium w towarzystwie rodzica/opiekuna lub wyznaczonego wychowawcy i 

udaje się do własnego środka transportu; 

 zgłasza telefonicznie swój wyjazd na tel. +48 664-404-930 (internatowy) i informuje 

Kierownika Internatu przez Dziennik Librus lub smsem na tel. +48 600-088-344  oraz podaje 

aktualny telefon kontaktowy. 

 

Wychowawcy dyżurującemu zaleca się: 

4.  Po opuszczeniu  przez ucznia internatu, 

 poddanie gruntownemu sprzątaniu obszar, w którym poruszała się osoba objęta 

kwarantanną; 

 zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty),  

 przewietrzeniu pomieszczeń. 

5. Po opuszczeniu izolatorium przez ucznia, zgłoś fakt organowi prowadzącemu, aby dokonano 

dezynfekcji i kontaminacji pomieszczeń z kwarantanny. 

6.  Jeśli wychowanek lub rodzice/opiekun prawny nie zastosują się do powyższych procedur, organ 

prowadzący będzie zobowiązany do wezwania policji (Zarządzenie MEN). 

Bernadeta Nogaj 

Piekary, dn.14.09.2020 r.       Kierownik Internatu 


