
Procedury zachowania i postępowania w Internacie AMICUS 

na wypadek zagrożenia COVID - 19 

na rok szkolny 2020/2021  

 

I.  1. Przyjęcie do internatu odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2020 roku.  

- dla uczniów klas pierwszych w godzinach d 14.00 do 16.45.00  

- dla pozostałych wychowanków od 17.00 do 20.00  

2. W internacie mogą przebywać jedynie wychowankowie bez objawów chorobowych dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji 

w warunkach domowych lub w izolacji.( oświadczenie o stanie zdrowia wychowanka zał.1).  

3. Wychowanek wraz z rodzicem będzie wchodził do internatu w odstępie czasowym co 15 

minut. 

4. Po wejściu do internatu wychowankowie oraz rodzic powinni zdezynfekować ręce, założyć 

maseczki ochronne, zachować bezpieczny dystans. Zaleca się korzystanie z ciągu klatek 

schodowych (rekomenduje się nie korzystanie z wind – poza oczywistymi wskazaniami typu 

ograniczenia ruchowe czy przewóz ciężkich materiałów). 

5. Do pokoju mieszkalnego może wejść wyłącznie mieszkaniec internatu. 

6. Wychowankowie zobowiązani są przywieźć ze sobą do Internatu:  

 dowód osobisty 

 zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, 

 dwa zdjęcia, 

 oświadczenie dotyczące COVID – 19, ( zał.1),  

 obowiązkowo koc, kołdrę, poduszkę, pościel, prześcieradło z gumką 90/200,  

 zmienne obuwie,  

 rzeczy osobiste. 

Nie należy zabierać ze sobą do internatu niepotrzebnych przedmiotów.  

 

II. Zasady higieniczno - sanitarne obowiązujące w Internacie: 

 należy dbać o częste mycie rąk ciepła wodą z mydłem i ich dezynfekcję, 

 zachowywać bezpieczny dystans, 

 dbać o czystość w użytkowanych pomieszczeniach, często wietrzyć pokoje,  

 obowiązkowo przechowywać własne podręczniki, przybory szkolne oraz rzeczy osobiste w 

przydzielonej szafce i ograniczyć dostęp do nich dla osób trzecich, 

  w przestrzeniach wspólnych należy zachować podwyższone rygory bezpieczeństwa i higieny, 



  w internacie obowiązuje zakaz przyjmowania osób z zewnątrz, w wyjątkowych sytuacjach z 

zachowaniem wszelkich środków ostrożności ( m.in. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk, tylko 

osoby zdrowe) w holu internatu. 

III. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia COVID -.19 

1. W przypadku wystąpienia u wychowanka/pracownika nagłych, niepokojących objawów 

infekcji dróg oddechowych należy natychmiast odizolować chorego do izolatki od innych 

osób  

2. Niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów, 

3. Skontaktować się telefonicznie z lekarzem opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę 

medyczną 

4. Powiadomić Kierownika Internatu i Dyrektora Szkoły 

5. Poinformować sanepid. 

 

Opracował: Kierownik Internatu 


