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 PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 
OBOWIAZUJĄCA NA TERENIE INTERNATU  

CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH – SZKOŁY 
POLICEALNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU 

 

Podstawa prawna: 

- Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.) 

- Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz.59 
ze zm.) 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148 ze zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 ze zm.) 

-  §1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczania funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) 

- art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.). 

 

§ 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejsza procedura określa zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Internatu 
Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa 
Podlaskiego w Białymstoku w okresie pandemii COVID-19, dotyczy wszystkich 
wychowanków, wychowawców, pracowników Internatu oraz interesantów przebywających 
na terenie Internatu. 

2. Celem procedury jest: 

- zminimalizowanie zagrożenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 
pracowników Internatu, pracowników Szkoły oraz wychowanków 

- określenie rekomendowanych działań przeciwepidemicznych dostosowanych do etapu 
zaawansowania stanu epidemii. 
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3. Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo 
wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka 
związanego z zakażeniem.  

 

§ 2. 

ORGANIZACJA  

1. Przy wejściu do Internatu obowiązkowo należy zdezynfekować ręce płynem 
dezynfekcyjnym umieszczonym przy drzwiach wejściowych. 

2. Zaleca się korzystanie z windy pojedynczo. 
3. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak chorób, jak uporczywy kaszel, złe 

samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na 
teren Internatu. Taka osoba powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym 
zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, 
poprzez udanie się tam transportem własnym bądź powiadomienie 999 lub 112. 

4. Do Internatu mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów sugerujących chorobę 
zakaźną. 

5. Instrukcje prawidłowego mycia rąk znajdują się na każdym piętrze mieszkalnym w 
łazienkach, pokojach mieszkalnych oraz kuchni. 

6. W ciągu dnia prowadzone są systematyczne prace porządkowe w łazienkach, na 
korytarzach i pomieszczeniach wspólnego użytku; odbywa się dezynfekcja klamek, 
poręczy i innych powierzchni oraz wietrzenie pomieszczeń. 

7. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć nos i usta zgiętym łokciem lub chusteczką – 
jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce. 

8. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. 
9. Internat zapewnia pomieszczenia do izolacji (Izolatoria – pokój 403 i 503) w razie 

pojawienia się podejrzenia zachorowania na COVID-19 wychowanka lub 
wychowawcy Internatu. 

 

 

§ 3. 

OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW 

1. Przy wejściu do Internatu należy obowiązkowo zdezynfekować ręce płynem 
dezynfekującym umieszczonym przy drzwiach wyjściowych.  

2. W Internacie mogą przebywać jedynie osoby bez objawów sugerujących chorobę 
zakaźną takie jak: katar, kaszel, stan podgorączkowy (powyżej 37,2o C), gorączka, 
ból głowy, zaropiałe oczy, wysypka, biegunka, wymioty i inne. 

3. W trakcie sprawdzania obecności każdy wychowanek ma obowiązek poddać się 
kontroli pomiaru temperatury przez wychowawcę. W trakcie pomiaru temperatury 



3 
 

wychowanek i wychowawca powinien zachować środki ochrony osobistej (maseczka 
lub przyłbica).  

4. Wychowanek przychodzi na teren Internatu bez osób towarzyszących.  
5. Podczas kaszlu i kichania zakryć nos i usta zgiętym łokciem lub chusteczką – jak 

najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce. 
6. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. 
7. Wychowankowie Internatu powinni starać się zachować dystans podczas pobytu w 

Internacie, czystość w użytkowanych pomieszczeniach, często myć ręce wodą z 
mydłem oraz wietrzyć pomieszczenia mieszkalne. Mają także obowiązek 
przechowywać własne podręczniki, przybory szkolne oraz rzeczy osobiste w 
przydzielonej im szafce ograniczyć dostęp do nich osobom trzecim. Nie należy 
zabierać ze sobą do Internatu niepotrzebnych przedmiotów.  

8. W przypadku wystąpienia nagłych, niepokojących objawów takich jak: katar, kaszel, 
stan podgorączkowy (powyżej 37,2o C), gorączka, ból głowy, zaropiałe oczy, 
wysypka, biegunka, wymioty i inne wychowanek ma obowiązek niezwłocznie 
powiadomić o tym fakcie dyżurnego wychowawcę.  

9. Obowiązkiem każdego wychowanka jest wymiana pościeli w każdy piątek. 
10. Obowiązkiem każdego wychowanka jest zachowanie czystości w przestrzeniach 

wspólnych (kuchnia, łazienka, pralnia) oraz dezynfekowania powierzchni płaskich 
głownie w pomieszczeniach do spożywania posiłków. 

11. Każdorazowo po powrocie do Internatu z wyjazdów każdy wychowanek ma 
obowiązek podpisać przy wychowawcy „ Oświadczenie o stanie zdrowia” – 
załącznik nr 1. 

12. W razie potrzeby  kontaktu z wychowawcą wychowankowie obowiązani są 
wcześniej umówić telefonicznie dzwoniąc na tel. stacjonarny Internatu. 
 

§ 4. 

ZALECENIA DLA WYCHOWANKÓW 

1. Podczas przebywania na terenie Internatu wychowankom zaleca się zachowanie 
dystansu – 1,5 metra i stosowanie maseczek ochronnych na usta i nos lub przyłbic. 

2. Mieszkańcy tego samego pokoju spożywają posiłki przy jednym stoliku. 
3. Zaleca się korzystanie z windy pojedynczo.  
4. Zaleca się wychowankom aby swój pobyt w Internacie ograniczali do swego pokoju, 

rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik na odległość. 
5. W przestrzeniach wspólnych (pralnia, kuchnia, stołówka) zaleca się przebywanie 

pojedynczo lub ze współmieszkańcami danego pokoju. 
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§ 5. 

OBOWIĄZKI KIEROWNIKA INTERNATU I WYCHOWAWCÓW 

1. Zapewnienia pomieszczenia do izolacji ( Izolatoria) w razie pojawienia się 
podejrzenia zachorowania wychowanka lub wychowawcy.  

2. Monitorowanie zachowania czystości w pokojach mieszkalnych oraz wspólnego 
użytku. 

3. Podczas przebywania na terenie Internatu wychowankom zaleca się zachowanie 
dystansu – 1,5 metra i stosowanie maseczek ochronnych na usta i nos lub przyłbic. 

4. W przestrzeniach wspólnych (do pracy własnej) należy zachować podwyższone 
rygory bezpieczeństwa i higieny.  

5. Obowiązkiem jest stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. 
6. W trakcie pomiaru temperatury wychowawca musi stosować środki ochrony osobistej 

(maseczka lub przyłbica oraz rękawiczki jednorazowe). 

 

§ 6. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Internat zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa jednak nie ponosi 
odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażenia COVID-19 

2. Procedury bezpieczeństwa obowiązują wszystkich odbiorców od ogłoszenia do 
odwołania.  


