
 

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. Kwaterowanie wychowanków będzie odbywało się indywidualnie przez 

dyżurujących wychowawców, zgodnie z ustaleniami Kierownika Internatu. 

3. Łazienka i toaleta będą przypisane do pokoju. 

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

5. Wychowankowie przywożą ze sobą własną pościel i poszewki. 

6. Każdy wychowanek musi posiadać własny talerzyk, kubek i sztućce, które 

będzie przechowywał w pokoju. 

7. Każdy wychowanek powinien być zaopatrzony w odpowiednią ilość 

maseczek ochronnych i mały aplikator z płynem dezynfekującym. 

8. Każdorazowo po wejściu do internatu należy zdezynfekować ręce płynem 

dezynfekującym dostępnym w dozowniku przy drzwiach. 

9. W przestrzeniach wspólnych na terenie CERN (np. stołówka, kościół), 

konieczne jest noszenie maseczki zakrywającej usta i nos oraz zachowanie 

dystansu społecznego. 

10. Wychowankowie otrzymują posiłki i spożywają na stołówce zachowując 

zasady bezpieczeństwa. 

11. W aneksie kuchennym może przebywać wyłącznie jedna osoba. 



 

12. Może wówczas korzystać z dostępnych sprzętów (czajnik, mikrofala, 

kuchenka itp.) 

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. 

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 reżimu sanitarnego (obowiązkowy powrót do internatu do 

godziny ustalonej w regulaminie internatu). 

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 

 

 

Internat  w Liceum Ogólnokształcącym 
im. Josephine Gebert 

w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w Piekarach 
 

ANEKS 

Procedury bezpieczeństwa – wytyczne dla wychowanków internatu 

w okresie pandemii COVID-19 

 

Pkt. 19: Wychowankowie mają możliwości opuszczenia terenu CERN, zachowując 

wszystkie zasady reżimu sanitarnego (obowiązkowy powrót do godziny ustalonej w 

regulaminie internatu). 

  

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


 

Procedury postępowania wychowawcy na wypadek objęcia uczniów kwarantanną 

 

Internat w Liceum Ogólnokształcącym im. Josephine Gebert 

w Centrum Edukacyjnym "Radosna Nowina 2000" w Piekarach 

Procedury postępowania wychowawcy na wypadek objęcia uczniów kwarantanną 

Wychowawco: 

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

• natychmiast odizoluj ucznia do izolatorium ; 

• dopilnuj, aby uczeń nie opuszczał tego miejsca; 

• monitoruj jego samopoczucie i stan zdrowia; 

• poinformuj rodziców o niezwłocznej konieczności odebrania dziecka z 

internatu. 

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

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

• opuszcza izolatorium w towarzystwie wyznaczonego wychowawcy; 

• pakuje i zabiera swoje rzeczy z internatu  bez kontaktu z osobami trzecimi; 

• zgłasza telefonicznie swój wyjazd i informuje przez Dziennik Librus 

Kierownika internatu o miejscu odbywania kwarantanny oraz podaje 

aktualny telefon kontaktowy. 

4.  Jeśli wychowanek lub rodzice nie zastosują się do powyższych procedur, organ 

prowadzący będzie zobowiązany do wezwania policji. 

5. Po opuszczeniu internatu poddaj gruntownemu sprzątaniu obszar, w którym 

poruszała się osoba objęta kwarantanną, zdezynfekuj powierzchnie dotykowe 

(klamki, poręcze, uchwyty), przewietrz pomieszczenie; 

 

  



 

Procedura bezpiecznego korzystania ze stołówki 

1. Za bezpieczeństwo dzieci podczas spożywania posiłków w stołówce 

odpowiedzialni są nauczyciele. 

2. Spożywanie posiłków przez uczniów odbywa się w systemie zmianowym, 

zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

3. Uczniowie powinni spożywać posiłki w małych grupach. 

4. Podczas przechodzenia do jadalni grupy nie powinny się mijać. 

5. Nauczyciel może wyjść z uczniami do stołówki dopiero po upewnieniu się, że: 

1) poprzednia grupa wyszła ze stołówki,  

2) pracownik obsługi wykonał zabiegi higieniczno-sanitarne polegające na 

dezynfekcji blatów stołów i poręczy krzeseł, 

3) pomieszczenie zostało wywietrzone. 

6. Przed wyjściem do stołówki nauczyciel zobowiązany jest dopilnować, by 

uczniowie dokładnie umyli ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją 

poprawnego mycia rąk. 

7. Uczniowie powinni wchodzić do stołówki jeden za drugim, w bezpiecznej 

odległości i bez pośpiechu zajmować wyznaczone miejsca przy stołach.  

8. Po posiłek uczniowie podchodzą „gęsiego”, bez tłoczenia się przy stanowisku 

wydawania posiłków. 

9. Porządku w stołówce pilnuje nauczyciel pełniący dyżur. 

10. Posiłki uczniom wydaje jedna osoba zaopatrzona w jednorazowe rękawiczki i 

maseczkę. 

11. Posiłki podawane są uczniom na talerzach umytych w temperaturze min. 600C 

z dodatkiem detergentu lub wyparzane. 

12. Po spożyciu posiłku przez uczniów nauczyciel informuje pracownika obsługi o 

wyjściu z grupy ze stołówki. 

Pracownik obsługi dezynfekuje blaty stołów i poręcze krzeseł, przygotowując 

stołówkę na wejście kolejnej grupy. 

  



 

Internat w Liceum Ogólnokształcącym im. Josephine Gebert 

w Centrum Edukacyjnym "Radosna Nowina 2000" w Piekarach 

 

 

Wytyczne dla wychowawców internatu do organizacji opieki nad młodzieżą w 

okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 

 

Wstęp 

1. Do internatu przyjmowani są jedynie zdrowi wychowankowie, bez 

objawów infekcji. 

2. Osoby mające bliski kontakt z osobą zakażoną, podejrzaną o zakażenie, 

przebywające w domu z osobami poddanymi kwarantannie nie mogą 

korzystać z internatu. 

3. Wychowawca przychodzi do pracy zdrowy, bez objawów infekcji. 

4. Zarówno wychowanków jak i wychowawców obowiązują na terenie 

Centrum bezwzględnie zalecenia Ministra Zdrowia w zakresie reżimu 

sanitarnego. 

 

    Wychowawco: 

• Przychodź do pracy zdrowy, bez objawów infekcji; 

• Mimo wszelkich obostrzeń staraj się zadbać o życzliwą atmosferę, otocz 

wychowanków troską; 

• Zachowuj zasady bezpieczeństwa – myj ręce po wejściu do internatu, używaj 

środka dezynfekcyjnego, możesz korzystać z rękawiczek, zachowuj zalecany 

dystans społeczny; podczas kaszlu/kichania zasłaniaj usta i nos łokciem lub 

chusteczką – zużytą chusteczkę jak najszybciej wyrzuć do kosza i umyj ręce; 

noś maseczkę osłaniającą usta i nos w przestrzeniach wspólnych ( np. 

stołówka szkolna, kościół). 



 

• W domku wychowankowie i wychowawca mogą przemieszczać się i spotykać 

bez maseczek, pamiętając o dystansie społecznym i częstym wietrzeniu 

pomieszczeń, (szczególnie świetlicy). 

• Podczas odwiedzin osób niezamieszkujących w domku (np. rodziców) 

maseczka jest wymagana. 

• Przy przyjęciu do internatu poucz wychowanka o obowiązujących zasadach 

bezpieczeństwa, a potem przypominaj wychowankom, nadzoruj; 

• Kontroluj dostępność płynu do dezynfekcji przy wejściu do internatu. Brak 

należy zgłosić konserwatorowi szkoły; 

• Dbaj o czystość pokoju i łazienki wychowawców, na koniec dyżuru przetrzyj 

biurko, klawiaturę laptopa, telefon, umywalkę itp. z użyciem wody i 

detergentu lub środka dezynfekcyjnego; 

• Swoje rzeczy osobiste (naczynia, ręcznik itp.) zabierz ze sobą lub przechowaj 

podpisane tak, by nie dotykały ich inne osoby; 

• Na początku i na końcu dyżuru dziennego zdezynfekuj części wspólne - 

klamki drzwi wejściowych, świetlicy, suszarni, kącika gospodarczego, pokoju 

i łazienki wychowawców; zdezynfekuj również poręcze schodów i włączniki 

światła na korytarzach; zdezynfekuj uchwyty czajnika, mikrofalówki i 

lodówki na koniec dnia; 

Potwierdź to podpisem na karcie dezynfekcji. 

• Kontroluj porządek w aneksie po skorzystaniu przez uczniów, blat powinien 

być przecierany z użyciem wody i detergentu; 

• Pamiętaj o częstym wietrzeniu pokoju wychowawców, świetlicy i 

przypominaj wychowankom o wietrzeniu pokoi. 

 

Wytyczne szczegółowe dla wychowawców 

 

Zakwaterowanie młodzieży w internacie: 

• Miejsca w internacie przydzielone są przez Panią Kierownik i nie podlega to 

zmianom; 



 

• Przyjmowanie wychowanków do internatu odbywa się indywidualnie. 

Wymagana jest dezynfekcja rąk po wejściu ucznia do domku, aplikator ze 

środkiem dezynfekcyjnym znajduje się przy wejściu; 

• Wychowawca poucza wychowanka o obowiązujących zasadach 

bezpieczeństwa – konieczności noszenia maseczki na usta i nos w częściach 

wspólnych (np. stołówka, kościół), zachowaniu dystansu społecznego, 

obowiązku częstego mycia rąk i wietrzenia pomieszczeń; 

• Wychowanek przed przyjazdem jest poinformowany przez Kierownika 

Internatu o regułach mieszkania w domku w reżimie sanitarnym (otrzymuje 

wytyczne poprzez Dziennik Librus). Wychowawca podczas zakwaterowania 

upewnia się, czy wychowanek zapoznał się z tymi wytycznymi i rozumie je; 

odpowiada na ewentualne pytania; 

• Wychowawca upewnia się, czy wychowanek posiada swoje sztućce, naczynia, 

pościel. Ewentualnie organizuje te rzeczy dla wychowanka, który zapomniał; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Reguły mieszkania w domku w podwyższonym reżimie sanitarnym: 

     Pokoje: 

• wychowanek ma przydzielone miejsce w internacie, w swoim pokoju każdy 

może czuć się swobodnie, chodzić bez maseczki; 

• można się odwiedzać w pokojach; 

• nie wolno odwiedzać się między domkami (dopuszczalne są odwiedziny w 

wyjątkowych sytuacjach np. w celach naukowych za zgodą wychowawcy w 

świetlicy domkowej z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego); 

• wychowanek korzystać może wyłącznie z łazienki i toalety przypisanej do 

pokoju; swoje kosmetyki i ręczniki utrzymywać należy w porządku, by unikać 

dotykania ich przez inne osoby ; należy przydzielić od razu łazienkę z 

prysznicem dla osób z pokoju 2 (przy pok. 1, lub pok.4) 

• wychowanek dba o czystość pokoju, łazienki i części wspólnych; 

• wychowanek często wietrzy pokój i łazienkę oraz świetlicę; 

Posiłki: 

• stołówka jest czynna; pracownicy kuchni wydają uczniom posiłki w 

wyznaczonych miejscach według ustalonego rygoru sanitarnego; 

• wychowanek spożywa posiłki i wychodzi wyznaczonym korytarzem; 

• posiłki wydawane będą w trzech turach (podział domkami) w odstępach 

czasowych (godziny posiłków umieszczone na tablicach informacyjnych w 

domkach); 

• z aneksu korzysta się pojedynczo; 

• można podgrzać lub przygotować posiłek korzystając z dostępnych w aneksie 

sprzętów 

• wspólne garnki przechowywane w aneksie kuchenny powinny być zaraz po 

użyciu wymyte i wyparzone; 

• używa się własnych kubków, talerzy i sztućców; nie pożycza się innym 

osobom; 

• nie przechowuje się swoich kubków, talerzy, sztućców w szafkach w aneksie; 

należy mieć je w swoim pokoju; 



 

• lodówka – przechowywane jedzenie powinno być spakowane w jeden pakiet i 

podpisane, by uniknąć dotykania artykułów przez inne osoby; 

• wychowanek po sobie sprząta, przeciera blat z użyciem wody i detergentu; 

wychowawca dopilnowuje czy nie zostały w aneksie osobiste przedmioty np. 

naczynia; na koniec dyżuru wychowawca przeciera środkiem 

dezynfekcyjnym uchwyt czajnika, lodówki i mikrofalówki; 

      Świetlica: 

• w świetlicy wychowankowie (zakwaterowani w tym domku) mogą 

przebywać jednocześnie, pamiętając o częstym wietrzeniu pomieszczenia. 

• młodzież nie może się odwiedzać w domkach, jedynie na świeżym powietrzu; 

• regulamin świetlicy w dokumentach do pobrania 

 

Części wspólne: 

• można korzystać z pralki, należy zdezynfekować uchwyt pralki po użyciu; 

można korzystać z suszarni i suszarek stojących; 

• można korzystać z żelazka, należy zdezynfekować uchwyt po użyciu; 

• na początku i końcu dyżuru wychowawca dezynfekuje poręcze schodów, 

włączniki świateł na korytarzu i w świetlicy, klamki drzwi do pomieszczeń 

wspólnych, odnotowując to każdorazowo w karcie dezynfekcji; 

Dyżury porządkowe: 

• wychowawcy dbają, by podczas sprzątania młodzież zachowywała dystans 

społeczny, dezynfekowała ręce (ponieważ mają wspólny mop, odkurzacz itp); 

• aneks każdy wychowanek sprząta po sobie; pozostałe części wspólne 

sprzątają wychowankowie zgodnie z poleceniem wychowawcy i pod jego 

nadzorem; 

Opuszczanie domku: 

• wychowanek może opuszczać teren Centrum, także jechać do Krakowa 

(również samochodem, z kolegą) jeśli jest na to zgoda rodzica (dokumentacja 

uzupełniana podczas przyjęcia do internatu); 



 

• wychowanek musi powrócić do internatu w godzinach ustalonych w 

regulaminie internatu; 

      Kawiarenka: 

• 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. 

 

 

Kierownik Internatu 

 Bernadeta Nogaj 

  



 

 

 

Internat w Liceum Ogólnokształcącym im. Josephine Gebert 

w Centrum Edukacyjnym "Radosna Nowina 2000" w Piekarach 

 

Procedury postępowania wychowawcy na wypadek podejrzenia zakażenia  

SARS-CoV-2 u wychowanka 

Wychowawco: 

1. W razie wystąpienia u wychowanka niepokojących objawów choroby zakaźnej- 

kaszlu, gorączki, duszności: 

• natychmiast odizoluj ucznia do izolatorium dopilnuj aby wychowanek nie 

opuszczał pokoju; monitoruj jego samopoczucie i stan zdrowia; 

• niezwłocznie poinformuj kierownika internatu oraz rodziców; 

2.  Jeśli stan zdrowia nie wymaga wezwania pogotowia wychowanek powinien tak 

szybko jak to możliwe udać się do domu z rodzicami/sam prywatnym środkiem 

transportu, unikając transportu zbiorowego.   

• Do czasu wyjazdu wychowanka monitoruj jego stan zdrowia, przestrzegaj 

przy tym szczególnie zasad bezpieczeństwa; 

• Po opuszczeniu internatu poddaj gruntownemu sprzątaniu obszar, w którym 

poruszała się osoba podejrzana o zakażenie, zdezynfekuj powierzchnie 

dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty), przewietrz pomieszczenie; 

3.  Jeśli stan zdrowia wychowanka się pogarsza wezwij pogotowie ratunkowe, aby 

przewieźć go do najbliższego oddziału zakaźnego; 

• Poinformuj niezwłocznie rodziców oraz kierownika internatu o tym fakcie; 

• Kierownik internatu informuje odpowiednie służby (stację sanitarno-

epidemiologiczną), które zalecają dalsze kroki; 

• Jeśli należy wdrożyć dodatkowe działania kierownik internatu informuje o 

tym wychowawcę, który ma obowiązek stosować się do instrukcji; 

• Po opuszczeniu internatu przez wychowanka poddaj gruntownemu 

sprzątaniu obszar, w którym poruszała się osoba podejrzana o zakażenie, 



 

zdezynfekuj powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty), przewietrz 

pomieszczenie; 

 

4.  Jeśli osoba podejrzana o zakażenie pozostaje w internacie, bo nie ma możliwości 

szybkiego wyjazdu do domu: 

• Kierownik internatu wskazuje dla tej osoby izolatkę, umożliwia skorzystanie z 

teleporady medycznej, ułatwia stosowanie się do zaleceń (m.in.zakup leków) 

• Kierownik internatu informuje wychowawców mających pod opieką tego 

wychowanka, co do dalszych działań, wychowawcy mają obowiązek 

stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń kierownika. 

          

                                            Kierownik Internatu 

 Bernadeta Nogaj 

  



 

Internat w Liceum Ogólnokształcącym im. Josephine Gebert 

w Centrum Edukacyjnym "Radosna Nowina 2000" w Piekarach 

Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 u 

wychowawcy 

 

1. Wychowawcy internatu są poinstruowani, że w razie wystąpienia 

niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać 

w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem. Powinni powiadomić 

pracodawcę. 

 

2. Jeżeli wychowawca podczas dyżuru przejawia niepokojące objawy choroby 

zakaźnej, zgłasza ten fakt niezwłocznie kierownikowi internatu i udaje się do 

wyznaczonego pomieszczenia – izolatorium. 

 

3. Jeżeli stan zdrowia nie wymaga wezwania pogotowia osoba powinna sama 

lub z pomocą wezwanych bliskich udać się do domu prywatnym środkiem 

transportu, unikając transportu zbiorowego. 

 

4. Kierownik internatu wyznacza do pomocy innego pracownika, który 

przejmie opiekę nad domkiem internatowym. 

 

5. Kierownik internatu zawiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną, 

wdraża jej zalecenia. 

 

6. Kierownik internatu informuje wychowawców co do dalszych działań, 

wychowawcy mają obowiązek stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i 

poleceń kierownika. 

   Kierownik internatu 

                                                                                            Bernadeta Nogaj 

 

 

Piekary, 31.08.2021.                                                                               


