
Bernadeta Nogaj, kierownik internatu 
 Komisji ds. bezpieczeństwa w Internacie 

Sporządzono, dn. 24.05.2020, aktualizacja  31.08.2021 

Ważne informacje dla wychowanków,  

którzy będą mieszkać w internacie  w okresie pandemii COVID-19 

1. Kto może przebywać w internacie? 

 do internatu mogą przyjechać wyłącznie zdrowi uczniowie, bez objawów infekcji. 

2. Jak będą zakwaterowani w domkach? 

 kwaterowanie będzie odbywało się indywidualnie, zgodnie z ustaleniami Kierownika 

Internatu. 

 do każdego pokoju będzie przypisana łazienka i toaleta, 

3. Co trzeba przywieść ze sobą do internatu? 

 każdy powinien przywieźć ze sobą własną pościel i poszewki oraz koc, 

  każdy musi mieć ze sobą własny talerzyk, kubek i sztućce, które będzie 

przechowywał w pokoju, 

 zaleca się posiadanie odpowiedniej ilości maseczek ochronnych, ponieważ w 

przestrzeniach wspólnych jest obowiązek zasłaniania nosa i ust, 

 należy mieć ze sobą plastikowe pudełko do przechowywania żywności w lodówce, 

 warto mieć ze sobą  kawę, herbata, wodę. 

4. Jak będą wydawane posiłki na stołówce? 

 posiłki będą wydawane i spożywane w stołówce wg ściśle wyznaczonych ciągów 

komunikacyjnych i z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

5. Czy będzie można korzystać z aneksu kuchennego? 

 będzie można korzystać z aneksu kuchennego, ale tylko pojedynczo, 

 będzie można korzystać z czajnika, mikrofali, lodówki i kuchenki lub płyty 

elektrycznej, 

  w lodówce produkty powinny być zapakowane i podpisane (najlepiej w plastikowe 

pudełka do przechowywania żywności), 

 w aneksie można zagotować wodę w czajniku, podgrzać posiłek w mikrofali a także 

gotować potrawy z zachowaniem przepisów reżimu sanitarnego,  

 każdy, kto korzystał z aneksu będzie musiał zdezynfekować użytkowane urządzenia 

oraz powierzchnie płaskie (uchwyty, blaty, stół). 

6. Czy będzie można przebywać w świetlicy i kawiarence oraz odwiedzać się w pokojach 

i domkach? 

 w świetlicy wychowankowie (zakwaterowani w tym domku) mogą przebywać 

jednocześnie ale z zachowaniem obowiązujących reguł bezpieczeństwa i pamiętając o 

częstym wietrzeniu pomieszczenia, 
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 w kawiarence wychowankowie mogą się spotykać (max 10 osób) w czasie wolnym 

ale z zachowaniem obowiązujących reguł bezpieczeństwa (maseczka, dystans 

społeczny i częste wietrzenie pomieszczenia), 

 nie można spożywać posiłków w kawiarence, 

 można odwiedzać się w pokojach (mieszkańcy danego domku), 

 młodzież nie może się odwiedzać w domkach. 

7. Czy będzie możliwość korzystania z pralki, żelazka, suszarki na pranie? 

 można korzystać z pralki, żelazka, suszarki na pranie, jednak każdorazowo po użyciu 

należy zdezynfekować dotykane powierzchnie własnym środkiem . 

8. Czy będzie można opuszczać teren CERN? 

 będzie można opuszczać teren CERN, np. pojechać do Krakowa, zachowując 

wszystkie zasady obowiązującego reżimu sanitarnego, 

 obowiązujepowrót do internatu do godziny 20.30 (pon-czw) oraz 21.00 (pt-ndz) 

  jest wymagana zgoda rodziców na opuszczanie terenu CERN (dokumentacja przy 

przyjęciu do internatu). 

9. Czy będą dyżury domkowe? 

 każdy zobowiązany jest do dbania o czystość swojego pokoju, łazienki i toalety,  

 pomieszczenia, z których korzysta powinien często wietrzyć, 

 porządkowanie części wspólnych będzie prowadzone pojedynczo, w odstępach 

czasowych. 

10. Co zrobić w przypadku wystąpienia objawów infekcji? 

 w przypadku wystąpienia objawów infekcji należy o tym bezzwłocznie powiadomić 

wychowawcę internatu, a ten podejmie stosowne działania. 

11. Gdzie mogę znaleźć aktualne informacje dotyczące wytycznych i zasad 

obowiązującego reżimu sanitarnego? 

 poniżej linki do ważnych informacji o COVID-19. 

https://liblink.pl/oVQafTvhgp 

https://liblink.pl/34mIcSbb1n 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/dzialania-rzadu 
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