
PROCEDURY BEZPIECZNEGO PORUSZANIA 
SIĘ I POBYTU W DSOSW nr 13  W TRAKCIE 
CZASOWEGO OGRANICZENIA JEGO 
FUNKCJONOWANIA  W ZWIĄZKU 
Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM 
I ZWALCZANIEM COVID – 19 

Zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN z dnia 15 maja 2020 r. 
Zostały sporzadzone zasady, które obowiazują na terenie 
DSOSW nr 13 we Wrocławiu z wyłączeniem wchodzenia 
 i poruszania się po szkole, gdzie obowiazuje osobna 
procedura. 

Postanowienia ogólne 

1. Celem wprowadzenia niniejszych procedur jest zapewnienie 
bezpiecznego funkcjonowania  ośrodka  w trakcie epidemii Covid – 19 

2. Internat umożliwia wychowankom pobyt w placówce w trybie 
wyjatkowym ( podczas egzaminów maturalnych oraz konsultacji ) po 
bezwzględnym podporządkowaniu się wymogom sanitarno - 
epidemiologicznym 

3. Internat zapewnia wychowankom zakwaterowanie ( bez wyżywienia) 
tylko na okres trwania egzaminów oraz konsultacji z nauczycielami 
zgodnie z harmonogramem ich przeprowadzania 

4. Do internatu będą zakwaterowani tylko zdrowi wychowankowie, bez 
objawów infekcji i potwierdzający swój stan zdrowia stosownym 
oświadczeniem i pomiarem temperatury ciała 

5. Wychowankowie, którzy przebywali za granicą bądź mieli kontakt 
z osobami przebywajacymi za granicą będą mogli przyjechać po 
odbyciu przez nich kwarantanny 



6. Wszyscy pracownicy, wychowankowie, rodzice  badż opiekunowie 
zostaną zapoznani z obowiązującymi procedurami 

7. Przy wejściu do ośrodka wszyscy są poddawani pomiarowi 
temperatury ciała 

Zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom 

1. Podpisanie przez wychowanka/ opiekuna oświadczenia dotyczącego 
stanu zdrowia wraz z informacją o wystapieniu/ nie wystapieniu 
przypadku zakażenia koronawirusem w środowisku rodzinnym 

2. W miarę możliwości zakwaterowanie wychowanków w pokojach jak 
najmniejszą ilością osób w poszczególnych modulach 

3. Zabronione jest przywożenie ze sobą rzeczy uniemożliwiających ich 
dezynfekcję 

4. Do internatu przywozimy ze sobą zestaw niezbędnych  podstawowych 
ubrań, pościeli, rzeczy osobistych .  

5. Wychowankowie muszą dbać o czystość, higienę i systematyczną 
dezynfekcję rąk. Podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym 
łokciem lub  chusteczką , którą należy niezwłocznie wyrzucić do kosza  
i umyć ręce.   

6. Zaleca się częste wietrzenie pomieszczenia, zmianę pościeli, trzymanie 
wszystkich rzeczy osobistych włącznie z ręcznikami i kosmetykami  
w swoim pokoju . Brudne rzeczy należy przed praniem chować  
do zawiązanych worków 

7. Wychowawcy internatu monitorują czystość w pokojach 
 i częstotliwość wietrzenia pomieszczeń 

8. Wychowawcy internatu będą mieli do dyspozycji co najmniej dwa 
pokje wychowawców oraz świetlice ( ze względu na wielkość tych 
pomieszczeń nie powinny tam przebywać więcej niż dwie osoby ) 



9. Na terenie internatu obowiązuje obuwie zmienne ( zabrania się 
chodzenia boso lub w skarpetkach ) 

10. Po przyjściu z zewnatrz i bardzo dokładnym umyciu rąk należy 
zmienić obuwie i ubranie wierzchnie 

11. Zabrania się wzajemnych odwiedzin w pokojach sypialnianych  
i zachowanie w bezpośrednich kontaktach zalecanego dystansu 
społecznego ( min 2 m ) 

12.  Po wyjściu z pokoju w tzw. pomieszczeniach wspólnych obowiązuje 
nakaz noszenia maseczek i zachowania dystansu 2 m zgodnie 
z aktualnymi  rekomendacjami 

13. Z użytkowania zostaną wyłączone winda, sala tv, pracownie 
internatowe oraz świetlice 

14. Obowiązuje zakaz odwiedzin, przebywania w placówce osób, które 
nie są w nim zakwaterowane  

15. Dopuszcza się samodzielne wyjścia poza ośrodek  , jednakże 
trwające nie dłużej niż dwie godziny. Dłuższe wyjścia są mozliwe tylko 
w uzasadninych przypadkach ( konieczność losowa ). 

16. Obowiązkiem każdego wychowanka jest  jak najszybsze zgłoszenie 
wychowawcy złego samopoczucia, wystapienia objawów takich jak 
kaszel, duszności, biegunka, ból mięśni, głowy, goraczka bądz innych 
nietypowych objawów 

17. Obowiązkiem każdego wychowanka jest zgłaszanie wychowawcy 
każdej sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa społeczności internatowej  
w przypadku, gdy ktoś nie przestrzega zasad i procedut bezpieczeństwa 

Korzystanie z kuchenki internatowej  

1. Przed dotknięciem sprzętów w kuchence dezynfekujemy ręce lub 
zakładamy rekawiczki jednorazowego użytku 



2. Produkty trzymamy w lodówce w zamkniętych pojemnikach lub 
woreczkach , podpisane  nazwiskiem właściciela 

3. Po spożyciu resztki jedzenia i opakowania wyrzucamy do kosza 
na śmieci.  

4. Po zakończonym posiłku dokładnie myjemy naczynia w gorącej 
wodzie z użyciem płynu do mycia naczyń. Zaleca się posiadanie 
własnego kubka oraz kompletu sztućców, który trzymamy w swoim 
pokoju 

Zapewnienie bezpieczeństwa w placówce  

1. Zorganizowanie szkolenia pracownikom z zakresu zachowania zasad 
bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid – 19 

2. Umieszczenie dozowników z płynem do dezynfekcji rąk przy 
wejściach głównych do poszczególnych budynków z instrukcjami mycia 
rąk i prawidłowej ich dezynfekcji 

3. Dezynfekowanie  sanitariatów, blatów, klamek, poręczy, uchwytów 

4. Wyznaczenie pomieszczeń w których będzie można czasowo 
odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych 

5. Po opuszczeniu pokoju przez wychowanka rutynowe sprzątanie 
pokoju i łazienki oraz dezynfekcja wszystkich powierzchni dotykowych 

6. Systematyczne wietrzenie wszystkich pomieszczeń  

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom internatu 

1. Ustalenie takich sposobów realizacji zadań internatu i zakresu 
obowiązków wychowawcy internatu, aby zapewnić bezpieczne warunki 
pracy 

2. Wyposażenie pracowników korzystających ze wspólnych pomieszczeń 
w środki ochrony indywidualnej, w tym maski, przyłbice  
oraz rekawiczki, środki do dezynfekcji rąk 



3. Umieszczenie informacji o numerach telefonów do przełożonego oraz 
stacji epidemiologiczno – sanitarnej 

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia u 
wychowanka zakażenia koronawirusem 

1. W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów , oznak choroby 
wychowawca natychmiast odizolowuje wychowanka 

2. Wychowawca powiadamia dyspozytora medycznego o podejrzeniu 
zakażenia i zgłasza incydent przełożonemu 

3. Dyrektor wstrzymuje  przyjmowanie kolejnych osób, powiadamia 
stację sanitarno – epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych 
instrukcji i poleceń 

4. W przypadku potwierdzenia pozytywnego testu na koronawirusa 
dyrektor ustala listy pracowników i wychowanków obecnych w tym 
samym czasie oraz miejscu, w których przebywała osoba zakażona  

5. Po opuszczeniu pokoju zajmowanego przez wychowanka , u którego 
potwierdzono zakażenie koronawirusem należy : 
- wyłaczyć z funkcjonowania pokój, w którym przebywał wychowanek, 
a następnie umyć i zdezynfekować wszystkie powierzchnie podłóg, 
mebli, sprzętu, wywietrzyć pomieszczenie 
- zdezynfekować drogę dojścia wychowanka do pokoju 

Procedura postepowania w przypadku podejrzenia zakażenia 
koronawirusem u pracownika internatu  

1. W przypadku wystapienia u pracownika internatu objawów 
sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąc go 
od pracy, powiadomić stację sanitarno – epidemiologiczną i stosować się 
ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń 

2. Pracownik powinien oczekiwać na decyzje sanepidu w wyznaczonym 
pomieszczeniu w którym jest mozliwe czasowe odizolowanie go 
 od innych osób 



3. W przypadku potwierdzenia pozytywnego testu na koronawirusa 
należy ustalić obszar w którym poruszał się i przebywał pracownik 
 a następnie ustalić listę osob z którymi się kontaktował. Wszystkie te 
pomieszczenia powinny zostać poddane dezynfekcji 








































