
Organizacja pracy w Internacie ZS nr 3 w Tarnobrzegu 

Wytyczne według MEN, MZ i GIS 

 

1. W Internacie może przebywać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji 

w warunkach domowych. 

2. Uczniowie mogą być przywożeni do internatu i z niego odbierani przez opiekunów bez 

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. 

3. Przy wejściu do budynku internatu każdy wchodzący zobowiązany jest do dezynfekcji rąk oraz 

zakrywania nosa i  ust. 

4. Wychowankowie mogą w swoich pokojach zdjąć maseczkę, przyłbicę, podczas korzystania  

z przestrzeni wspólnych wychowankowie mają obowiązek zakładania maseczek, przyłbic. 

5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej internatu, 

zachowując zasady: 

 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

 dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

 dystansu od pracowników internatu min. 1,5 m, 

 opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych 

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust 

i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

6. W internacie obowiązuje zakaz przebywania osób z zewnątrz. 

7. W internacie dostępny jest termometr bezdotykowy, dezynfekowany po każdym użyciu. 

8. Jeżeli pracownik internatu zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, zobowiązany jest do odizolowania 

ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu (izolatka), zapewniając 

minimum 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów  

o konieczności odebrania ucznia z internatu. 

9. Pracę i jej koordynację należy tak zorganizować, aby umożliwiła zachowanie dystansu między 

osobami przebywającymi na terenie internatu. W miejscach wspólnych ograniczyć 

gromadzenie się uczniów. 

10. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do internatu należy 

bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, 

nosa i ust. 

11. Należy wietrzyć pokoje, części wspólne (korytarze, aneks kuchenny, łazienki oraz salę 

kominkową) co najmniej raz na godzinę. 

12. Podczas realizacji zajęć sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy 

ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. Sprzęt po zajęciach należy dezynfekować. 

13. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do internatu niepotrzebnych przedmiotów. 



14. Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami  

i nauczycielami. 

Przygotowywanie i spożywanie posiłków: 
1. W czasie przygotowywania posiłku w aneksie kuchennym może przebywać maksymalnie  

2  osoby. Przed opuszczeniem aneksu wychowanek ma obowiązek pozostawienia 
pomieszczenia w  należytym porządku. 

2. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków 
przez wychowanków w pokojach mieszkalnych z zachowaniem zasad bezpiecznego  
i  higienicznego spożycia posiłku. 

Organizacja pracy internatu: 
1. Wychowankowie internatu powinni starać się zachować dystans podczas pobytu  

w internacie, czystość w użytkowanych pomieszczeniach, często myć ręce ciepłą wodą  
z mydłem oraz wietrzyć pomieszczenia mieszkalne. 
Mają także obowiązek przechowywać własne podręczniki, przybory szkolne oraz rzeczy 
osobiste w przydzielonej im szafce i ograniczyć dostęp do nich dla osób trzecich. 

2. W przypadku wystąpienia u wychowanka nagłych objawów infekcji dróg oddechowych, 
zostanie natychmiast odizolowany od innych osób. Niezwłocznie zostaną powiadomieni 
rodzice/opiekunowie. Uczeń otrzyma możliwość skorzystania z teleporady medycznej. 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników 
internatu: 

1. Do pracy w internacie mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 
kwarantannie w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 
objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem 
podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną. 

3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 
bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi  
w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, 
uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie internatu należy stosować 
się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego . 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni: 

1. Przy wejściu głównym do budynku internatu umieszczone zostały numery telefonów do 
właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego 
szpitala i służb medycznych. 

2. Ustalono zakres codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem czystości 
pomieszczeń sanitarno-higienicznych, powierzchni wspólnych, pokoi wychowawców oraz 
gabinetu kierownika, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni 
płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach, klawiatur, włączników. 

3. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych umieszczono dozowniki z mydłem, aby 
umożliwić częste mycie rąk oraz wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk. 


