
R E G U L A M I N 
dotyczący funkcjonowania Internatu Zespołu Szkół Elektronicznych 

i Informatycznych im. KEN w Giżycku oraz zasad bezpieczeństwa podczas epidemii COVID-19

§1. Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin stworzono w oparciu o wytyczne MEN, MZ i GIS. 

2. Regulamin  określa  zasady  i  zalecenia,  jakie  należy  wdrożyć  w celu  zwiększenia  w  placówce

bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  zminimalizowania  ryzyka  zakażenia  koronawirusem

wychowanków,  pracowników,  a  także  innych  osób  z  zewnątrz,  w  tym  rodziców/opiekunów

prawnych.

§2. Warunki przyjazdu do internatu

1. Do  internatu  mogą  przyjechać  jedynie  zdrowi  wychowankowie,  bez  objawów  chorobowych

sugerujących infekcję dróg oddechowych.

2. Do internatu nie mogą przyjechać osoby mające bliski kontakt z osobą zakażoną, podejrzaną  

o zakażenie, przebywające w domu z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji.

3. Wchodząc do budynku internatu należy zdezynfekować ręce korzystając z dozownika z płynem

dezynfekującym. 

4. Osoby towarzyszące wychowankom w trakcie ich przyjazdu mogą wejść jedynie do przestrzeni

wspólnej internatu (tj. holu internatu), zachowując bezpieczną odległość od pozostałych osób

(min. 1,5 m) oraz stosując środki ochronne (osłona ust i nosa oraz dezynfekcja rąk).

5. Nie należy zabierać ze sobą do internatu niepotrzebnych przedmiotów.

§ 3. Zasady pobytu w internacie

1. Po każdym wejściu do budynku internatu wychowanek zobowiązany jest do dezynfekcji rąk. Płyn

do dezynfekcji znajduje się przy wejściu do placówki. 

2. Obowiązuje zakaz przyjmowania gości i wprowadzenia do budynku osób postronnych. Wyjątek

stanowią rodzice/opiekunowie prawni, którzy mogą wejść do internatu, ale tylko do przestrzeni

wspólnej internatu (tj. holu internatu).

3. Zabronione  jest  gromadzenie  się  wychowanków  w  pokojach,  na  korytarzach  i  w  innych

pomieszczeniach budynku internatu. 

4. Wszelkie indywidualne kontakty z innymi osobami mogą odbywać się tylko przy zachowaniu

wszelkich zasad bezpieczeństwa – maseczki  ochronne na twarzy lub dystans 2 m od drugiej

osoby. 

5. Podczas przemieszczania się korytarzem oraz schodami obowiązuje ruch prawostronny.

6. W czasie przerw lekcyjnych obowiązuje zakaz wejść do internatu.

7. Wychowanek powinien dbać o utrzymanie czystości i higieny w swoim pokoju. 

8. Zachowanie  czystości  i  higieny  w  pokojach  wychowanków  będzie  regularnie  monitorowane

przez wychowawców.

9. Wychowankowie  mają  obowiązek  przechowywać  własne  podręczniki,  przybory  szkolne  oraz

rzeczy osobiste w przydzielonych im szafkach i ograniczyć dostęp do nich dla osób trzecich. 

10. Należy jak najczęściej wietrzyć swój pokój, o ile pozwalają na to warunki pogodowe. 



11. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (ciepłą wodą z mydłem), ochrona podczas

kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

12. Wychowankowie mają obowiązek podać aktualne numery telefonów do rodziców/opiekunów

prawnych w celu zapewnienia szybkiej i skutecznej komunikacji z nimi.

13. Wychowankowie mają obowiązek poinformować wychowawcę o stanie zdrowia. Wychowawcy

muszą wiedzieć o chorobach alergicznych lub innych schorzeniach, których objawami może być

katar, kaszel, łzawienie.

§ 4. Zasady korzystania z pomieszczeń sanitarno-higienicznych (łazienki, prysznice)

1. W tym samym czasie  w jednej  łazience może przebywać  tylko  jedna osoba,  z  wyłączeniem

sytuacji, gdy nagła potrzeba fizjologiczna wymaga jednoczesnego korzystania z kabin WC przez

dwie osoby. 

2. W  pomieszczeniach  z  kabinami  natryskowymi  należy  zachowywać  bezpieczną  odległość  od

pozostałych osób. 

3. Po każdorazowym skorzystaniu z kabin WC należy dokładnie umyć ręce zgodnie z instrukcjami

znajdującymi się w łazienkach.

§ 5. Zasady zachowania podczas spożywania posiłków w stołówce

1. Do stołówki wychowankowie są wpuszczani tylko w maseczkach ochronnych, które zdejmują

dopiero po zajęciu miejsca przy stole. Po zjedzonym posiłku maseczki muszą być założone.

2. Wchodząc do stołówki należy zdezynfekować ręce.

3. Wychowankowie spożywają  posiłki  tylko przy wyznaczonych stolikach i  krzesłach.  Nie wolno

zmieniać ich ustawienia.

4. Zabrudzone po posiłku naczynia oraz pozostałości porcji wychowanek odnosi do okienka zwrotu,

stawiając je na blacie okienka.

5. Wychowankowie korzystają ze stołówki według określonego grafiku. 

§ 6. Zasady korzystania i przebywania w kuchence

1. W kuchence mogą przebywać maksymalnie 2 osoby.

2. Należy przestrzegać zasad bezpiecznego i higienicznego przygotowywania oraz spożycia posiłku.

3. Zaleca się korzystanie z własnych naczyń i sztućców.

4. Po skorzystaniu z kuchenki należy pozostawić po sobie porządek i czystość.

§ 7. Informacje dodatkowe

1. Przy  wejściu  głównym  umieszczono  numery  telefonów  do  właściwej  miejscowo  powiatowej

stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

2. Na tablicy informacyjnej znajduje się harmonogram pracy gabinetu profilaktyki zdrowotnej.

3. W  pomieszczeniach  sanitarno-higienicznych  wywieszono  plakaty  z  zasadami  prawidłowego

mycia rąk, z którymi należy się zapoznać i stosować.



4. W  holu  internatu  znajduje  się  specjalny  pojemnik  przeznaczony  na  zużyte  jednorazowe

rękawiczki i maseczki. 

§ 8. Postanowienia końcowe

1. W  przypadku  podejrzenia  zakażenia  COVID-19  należy  wdrożyć  zalecenia  opisane  

w  Procedurach  postępowania  w  przypadku  podejrzenia  zakażenia  COVID-19  dołączonych  

do niniejszego regulaminu w postaci Załącznika 1.

2. Osoby,  niestosujące  się  do  ustaleń  i  zaleceń  dotyczących  bezpieczeństwa  zdrowotnego,

zawartych  w  niniejszym  regulaminie,  mogą  utracić  prawo  do  dalszego  zakwaterowania  

w internacie.

3. Regulamin obowiązuje od 01.09.2020 r.

Załącznik 1. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19

1. W przypadku wystąpienia u wychowanka nagłych objawów mogących wskazywać na infekcję

dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączki, kaszlu, należy niezwłocznie odizolować go

od  innych  osób  w  przygotowanym  do  tego  odrębnym  pomieszczeniu  (pokój  nr  211)  

i  niezwłocznie  powiadomić  rodziców/opiekunów prawnych o konieczności  odebrania  ucznia  

z internatu (rekomendowany własny środek transportu).

2. W  przypadku,  kiedy  stan  zdrowia  osoby  nie  wymaga  pomocy  Państwowego  Ratownictwa

Medycznego,  powinna  ona  pozostać  w  pokoju  do  czasu  przybycia  rodziców/opiekunów

prawnych i ewentualnie skorzystać z teleporady medycznej.

3. W  sytuacji  pogarszania  się  stanu  zdrowia  osoby  należy  wezwać  pogotowie  ratunkowe,  aby

przewieźć ją do najbliższego oddziału zakaźnego, a o zaistniałej sytuacji poinformować właściwą

powiatową  stację  sanitarno-epidemiologiczną,  która  przeprowadzi  wstępny  wywiad

epidemiologiczny. 

4. Jeżeli  państwowy  powiatowy  inspektor  sanitarny  zaleci  wdrożenie  dodatkowych  procedur,

należy bezzwłocznie zastosować się do podanych zaleceń.

5. Obszar,  w którym poruszała się i  przebywała osoba podejrzana o zakażenie, powinien zostać

poddany  gruntownemu  sprzątaniu  oraz  powinny  zostać  zdezynfekowane  powierzchnie

dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty).

6. Należy  ustalić  listę  osób  przebywających  w  tym  samym  czasie  w  części/częściach  obiektu,  

w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie internatu należy stosować się  

do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.



WAŻNE TELEFONY

POGOTOWIE RATUNKOWE -  999 lub 112

ODDZIAŁ  ZAKAŹY SZPITALA W GIŻYCKU:

LEKARZ – 87 429 66 91

PIELĘGNIARKA – 87 429 66 92

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W GIŻYCKU:

LEKARZ – 87 429 66 33

PIELĘGNIARKA – 87 429 66 34

POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W GIŻYCKU

Pn – Pt  w godzinach 7:25 – 15:00  - Tel.  87 428 54 98  

Telefon alarmowy  po godzinie 15:00  -  608 069 251 
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