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Internat  w Liceum Ogólnokształcącym 

im. Josephine Gebert 

w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w Piekarach 

 

 

Procedury bezpieczeństwa – wytyczne dla wychowanków internatu  

w okresie pandemii COVID-19 

 

1. Do internatu przyjeżdżają wyłącznie zdrowi uczniowie, bez objawów infekcji. 

2. Zostają zakwaterowani w miarę możliwości pojedynczo w pokojach; łazienka i toaleta będą 

przypisane do pokoju. 

3. Kwaterowanie wychowanków będzie odbywało się indywidualnie przez dyżurujących 

wychowawców, zgodnie z ustaleniami Kierownika Internatu.  

4. Wskazane zostaje miejsce zamieszkania 2 dni wcześniej drogą mailową. 

5. Wychowankowie przywożą ze sobą własnąpościel i poszewki. 

6. Każdy wychowanek musi posiadaćwłasny talerzyk, kubek i sztućce, którebędzie 

przechowywał w pokoju. 

7. Każdy wychowanek powinien być zaopatrzony w odpowiednią ilość maseczek ochronnych, 

ponieważ w przestrzeniach wspólnych ma obowiązek zasłaniania nosa i ust.  

8. Każdorazowo po wejściu do internatu należy zdezynfekować ręce, płynem dezynfekującym 

dostępnym w dozowniku przy drzwiach. 

9. W przestrzeniach wspólnych na terenie CERN, konieczne jest noszenie maseczki zakrywającej 

usta i nos oraz zachowanie dystansu społecznego – odległość 2 metrów od innych osób. 

10. Wychowankowie otrzymują posiłki i spożywają na stołówce zachowując zasady 

bezpieczeństwa. 

11. W aneksie kuchennym może przebywać wyłącznie jedna osoba. 

12. Może wówczas skorzystać z czajnika, mikrofali, lodówki i kuchenki lub płyty elektrycznej . 

13. W lodówce mogą być przechowywane wyłącznie zapakowane i podpisane produkty 

(najlepiej w plastikowe pudełka lub woreczki do przechowywania żywności). 

14. W aneksie można przygotować posiłek z zachowaniem obowiązujących przepisów reżimu 

sanitarnego, dopuszczana jest też możliwość zamawiania posiłków z zewnątrz. 

15. Każdy wychowanek, który korzystał z aneksu kuchennego, po zakończeniu jest zobowiązany 

do dezynfekcji używanych urządzeń i powierzchni płaskich. 
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16. Wychowankowie danego domku mogą przebywać w świetlicy jednocześnie, pamiętając o 

częstym wietrzeniu pomieszczenia. 

17. Wolno odwiedzać się w pokojach ale nie wolno odwiedzać się między domkami. 

18. Można korzystać z pralki, żelazka, suszarki, po użyciu należy je zdezynfekować, zalecany 

własny mały aplikator z płynem dezynfekującym (100 ml). 

19. Wychowankowie mają możliwości opuszczenia terenu CERN, zachowując wszystkie zasady 

obowiązującego reżimu sanitarnego – obowiązkowy powrót do internatu do godziny 20.30 

(pon-czw) i 21.00 (pt-ndz). 

20. Każdy z wychowanków jest zobowiązany do dbania o czystość swojego pokoju,a także 

wskazanej toalety i łazienki, z której korzysta - zalecane jest częste wietrzenie pomieszczeń. 

21. Obowiązujące dyżury domkowe, porządkowanie części wspólnych, będą prowadzone 

pojedynczo, w odstępach czasowych. 

22. W przypadku wystąpienia objawów infekcji należy bezzwłocznie powiadomić o tym  

dyżurującego wychowawcę internatu lub Kierownika Internatu. 

23. Każdy z wychowanków jest zobligowany do bezwzględnego przestrzegania wyżej 

wymienionych procedur, co potwierdza złożonym podpisem. 

 

 

Zapoznałem/am się z wyżej wymienionymi procedurami 

 

………………………………………………………… 

                                                                                                                          (podpis wychowanka internatu) 

 

Dokument sporządzono w myśl obowiązujących przepisów  na dzień 31.08.2021. 

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie :  

https://liblink.pl/oVQafTvhgp 

 

https://liblink.pl/34mIcSbb1n 

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

 

https://liblink.pl/oVQafTvhgp
https://liblink.pl/34mIcSbb1n
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

