Informacja o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa na terenie internatu
podczas obowiązywania stanu epidemii
1. W przypadku złego samopoczucia podczas pobytu w internacie zgłoś to natychmiast do
wychowawcy.
2. Ogranicz opuszczanie swojego pokoju i korzystanie z przestrzeni wspólnych budynku.
3. Jeśli musisz z nich korzystać, stosuj środki ochrony osobistej (maseczki ochronne,
rękawice jednorazowe) i dezynfekuj ręce.
4. Ogranicz kontakty z innymi wychowankami na terenie internatu. W przypadku takich
kontaktów nie podawaj ręki na powitanie, zachowaj odległość 2 m od rozmówcy.
5. Noś osłonę nosa i ust w przestrzeniach wspólnych budynku (maseczka, przyłbica).
6. Zachowaj bezpieczną odległość od innych osób – rekomendowany dystans to min. 2 m.
7. Podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą
chusteczkę jak najszybciej wyrzuć do zamkniętego kosza i umyj ręce.
8. Staraj się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
9. Używaj jedynie swoich przyborów i akcesoriów.
10. Zachowaj zasady ostrożności podczas samodzielnego przygotowywania posiłków (unikaj
surowego mięsa i mleka), używaj własnych sztućców i naczyń, myj je z użyciem
detergentów.
11. Dołóż wszelkich starań, aby pokój był utrzymany w czystości i higienie (obowiązuje w
godzinach wieczornych umycie sprzętów i podłogi ciepłą wodą z detergentem lub
środkiem dezynfekującym).
12. Jeżeli to możliwe, często wietrz swój pokój.
13. Zachowaj podwyższone zasady ostrożności podczas sprzątania swojego pokoju – załóż
osłonę nosa i ust oraz rękawiczki jednorazowe i wrzuć je po zużyciu do właściwego
worka z odpadami.
Za jedną z najważniejszych kwestii w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa
uważa się utrzymywanie czystości rąk – ich częste mycie wodą z mydłem lub
dezynfekowanie (jeśli dłonie nie są w sposób widoczny zanieczyszczone).
Noszenie rękawiczek nie może zastępować mycia rąk.
Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u wychowanka/ wychowawcy
1. Jeżeli wychowawca/wychowanek przejawia niepokojące objawy choroby zakaźnej,
należy niezwłocznie odizolować go w przygotowanym do tego odrębnym pomieszczeniu
lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób.
2. W przypadku, kiedy stan zdrowia osoby nie wymaga pomocy Państwowego Ratownictwa
Medycznego, powinna ona pozostać w pokoju i skorzystać z teleporady medycznej, bądź
udać się do domu indywidualnym (własnym) środkiem transportu, unikając transportu
zbiorowego.
3. W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia osoby należy wezwać pogotowie ratunkowe,
aby przewieźć ją do najbliższego oddziału zakaźnego, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie
poinformować właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, która
przeprowadzi wstępny wywiad epidemiologiczny.
4. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem powinna
uwzględniać przynajmniej następujące elementy:
1) Poinstruowanie pracowników, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów
nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się
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telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej, oddziałem
zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 albo 112 i
poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem;
Śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz
Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujących przepisów
prawa;
Niezwłocznie odsunięcie od pracy osoby, u której podczas pobytu w pracy wystąpiły
niepokojące objawy sugerujące chorobę zakaźną, powiadomienie właściwej
miejscowo stacji sanitarno-epidemiologiczną i stosowanie się ściśle do wydawanych
instrukcji i poleceń;
Poddanie gruntownemu sprzątaniu obszaru, w którym poruszała się osoba podejrzana
o zakażenie, zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz zdezynfekowanie
powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty);
Stosowanie się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy
ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały
przypadek;
Ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach obiektu,
w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, co będzie pomocne w
prowadzeniu dochodzenia epidemiologicznego przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Zapoznałem/łam się i zobowiązuję się do przestrzegania

Czytelny podpis wychowanka ………………………………………..

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego ………………………………………..

