PROCEDURA DOTYCZĄCA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
1. W celu uniknięcia ryzyka zakażenia rodzice przywożący dziecko nie będą mieli
możliwości wejścia do internatu. Jedynym wyjątkiem będzie dzień zameldowania
w internacie – wówczas rodzice będą mogli wnieść rzeczy dziecka i pozostawić przed
drzwiami pokoju (po wcześniejszym zdezynfekowaniu rąk), a następnie udadzą się do
wyznaczonego

przez

wychowawców

miejsca

celem

wypisania

stosownych

dokumentów.
2. W celu omówienia funkcjonowania wychowanka na terenie placówki, rozwiązywania
sytuacji problematycznych czy bieżącej wymiany informacji zalecany będzie kontakt
telefoniczny. Spotkania bezpośrednie będą mogły odbywać się tylko w wyjątkowych
sytuacjach – obowiązywać będzie wówczas zasada wcześniejszego ustalenia terminu,
a rozmowa odbędzie się w wyznaczonym przez wychowawcę miejscu.
3. Rodzice są zobowiązani do każdorazowego odbierania telefonu w przypadku próby
kontaktu ze strony pracowników szkoły lub Internatu, oraz niezwłocznego
oddzwonienia w przypadku braku możliwości odebrania telefonu.
4. Rodzice są zobowiązani do konieczności poinformowania kierownika Internatu
w przypadku nałożenia kwarantanny na któregokolwiek z domowników.

PROCEDURA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA ORAZ
PRZEMIESZCZANIASIĘ NA TERENIE PLACÓWKI
1. Wychowanek, który poczuje się źle podczas pobytu w internacie zobowiązany
będzie do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu wychowawcy.
2. Wychowanek będzie mógł przebywać tylko w swoim pokoju. Zakazane będą
jakiekolwiek odwiedziny w pokojach, przyjmowanie gości, przebywanie na korytarzu
(korytarz służy tylko do przemieszczania się na stołówkę, do pokoju wychowawców
lub do wyjścia).
3. W trakcie przemieszczenia się po korytarzu obowiązywać będzie nakaz zasłaniania ust
i nosa maseczką lub przyłbicą, a także zachowanie dystansu społecznego.
4. Wyłączone z użytkowania zostają: świetlica, sala telewizyjna, mała kuchnia. Nie
będzie możliwości korzystania z lodówki, a także z dystrybutorów z wodą.

5. Zadania domowe wychowankowie będą odrabiać tylko w pokojach.
6. Korzystanie z książek i gier planszowych będzie możliwe, natomiast po ich oddaniu
będę poddane dwudniowej kwarantannie.
7. Korzystanie z telefonu komórkowego będzie możliwe tylko w swoim pokoju. Nie
wolno zabierać telefonu do stołówki Internatu.
8. Możliwe będzie korzystanie jedynie ze swoich przyborów i akcesoriów, a także
konieczne będzie ograniczenie do minimum ilości przywożonych rzeczy.
9. Wychowanek będzie zobowiązany do utrzymywania pokoju w czystości i higienie,
W każdym przedpokoju będzie umieszczony dozownik z płynem do dezynfekcji oraz
ręczniki papierowe.
10. Pokoje będą systematyczne wietrzone – kilkukrotnie w ciągu dnia.
11. Zaleca się, aby wychowankowie posiadali własną pościel, a także dwa komplety
ręczników, które będą systematycznie zmieniane (zabierane do domu w dniu wyjazdu
każdego tygodnia).
12. Niestosowanie

się

do

obowiązujących

procedur

będzie

skutkowało

natychmiastowym opuszczeniem internatu przez wychowanka. O złamaniu
procedur ustanowionych na czas pandemii należy natychmiast poinformować
dyrektora szkoły/kierownika Internatu.
PROCEDURA WYJŚĆ POZA INTERNAT I WYJAZDÓW DO DOMU
1. Wyjścia poza Internat będą możliwe jedynie na zajęcia szkolne oraz w sytuacjach
wyższej konieczności, po wcześniejszym uzyskaniu zgody wychowawcy.
2. Wychowankowie będą rozliczani z czasu spędzanego poza internatem. Ich
obowiązkiem będzie poinformowanie wychowawcy o terminie i godzinie zajęć
szkolnych – zaraz po ich zakończeniu wychowanek będzie zobowiązany do
powrotu do placówki.
3. Wyjścia wychowanków grupy młodszej będą ograniczone do minimum. Zawiesza
się wyjścia do sklepu, a także pozostałe wyjścia i wycieczki.
4. Odnotowywanie wyjazdów do domu będzie się odbywało przy drzwiach
wejściowych do Internatu. Rodzice, którzy przyjadą po dziecko będą zobowiązani
do oczekiwania przy drzwiach wejściowych, a następnie do odnotowania faktu
odbioru dziecka w zeszycie wyjazdów (po uprzednim zdezynfekowaniu dłoni).

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA
ZAKAŻENIA WYCHOWANKA
1. W przypadku, gdy wychowanek przebywający na terenie placówki będzie wykazywał
jakiekolwiek objawy infekcji zostanie natychmiast odizolowany i przeniesiony do
izolatki.
2. W przypadku, gdy stan zdrowia nie będzie wymagał pomocy karetki pogotowia,
wychowanek postanie w izolacji. Rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odbioru
dziecka w celu udania się do lekarza pierwszego kontaktu, a następnie
poinformowania wychowawcy internatu o stanie zdrowia dziecka.
3. Temperaturą decydującą o niezwłocznym odebraniu dziecka z placówki będzie
wskazanie podczas pomiaru powyżej 37,2 stopnia Celsjusza.
4. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia (np. wystąpienia duszności) konieczne
będzie wezwanie karetki pogotowia, informując jednocześnie o podejrzeniu zakażenia
koronawirusem. Sars – COVID 2.
Wychowawca zobowiązany będzie do powiadomienia o tym fakcie rodziców,
dyrektora szkoły, kierownika internatu oraz Powiatową Stację Sanitarno –
Epidemiologiczną, która zdecyduje o dalszym toku postępowania.
5. W przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem – Sars COVID-2 rodzice będą
zobowiązani do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie dyrektora szkoły.

