
Organizacja pracy internatu ZST w Olecku- procedura bezpieczeństwa  
w okresie epidemii 

Zgodnie z wytycznymi  Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego 
Inspektora Sanitarnego  dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 
2020r. zarządza się, co następuje :  

1. Do szkoły i internatu może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

2. Jeżeli pracownik internatu zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na 
infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie 
odizolowany  w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniającym 
min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie zostanie powiadomiony 
rodzic/opiekun o konieczności odebrania ucznia z internatu. 

3. Przy wejściu do budynku internatu oraz stołówki należy obowiązkowo zdezynfekować 
ręce zgodnie z  instrukcją użycia środka dezynfekującego. 

4. Zaleca się zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie internatu, 
szczególnie w miejscach wspólnych (łazienka, świetlica, stołówka) i ograniczenie 
gromadzenia się uczniów na terenie internatu oraz unikanie częstego  opuszczania 
swoich sal. 

5. Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w internacie do niezbędnego 
minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, 
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych 
obszarach. 

6. Wychowankowie internatu powinni starać się zachować 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. Nie należy zabierać ze sobą do internatu niepotrzebnych 
przedmiotów. 

7. 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. 

8. W przestrzeniach wspólnych należy zachować podwyższone rygory bezpieczeństwa 

 i higieny: częste mycie i dezynfekowanie łazienek, blatów w pokojach oraz 

pomieszczeniach wspólnie użytkowanych (np. świetlica). 

9. Należy wietrzyć często sale, części wspólne (korytarze) -  co najmniej raz na godzinę. 
10. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. 
11. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni 

ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 
12. Zaleca się utrzymywanie w czystości sal, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, 

ciągów komunikacyjnych, dezynfekcję powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, 



włączników światła i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w 
pomieszczeniach spożywania posiłków. 

13. Zaleca się na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich 
dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu przez upoważnioną osobę. 

14. W internacie  dostępne są instrukcje obrazkowo – instruktażowe wywieszane w 
pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz plakaty z zasadami prawidłowego 
mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje: mycia rąk, 
dezynfekcji rąk, zakładania – zdejmowania maseczek, zakładania – zdejmowania 
rękawiczek. 

15. Internat wyposażony jest w środki do dezynfekcji rąk i powierzchni na bazie alkoholu 
(minimum 60%). 

16. Jeżeli na terenie internatu uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic 
jednorazowych, wyrzucają je do specjalnie przygotowanych do tego celu pojemników. 

17. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z rodzicami/opiekunami 
ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na 
odległość. 

18. Internat posiada izolatkę. W przypadku wystąpienia u wychowanka nagłych objawów 
infekcji dróg oddechowych, należy natychmiast odizolować go od innych osób i 
niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów oraz umożliwić skorzystanie z 
teleporady medycznej. 

Organizacja stołówki Internatu ZST w Olecku w czasie zagrożenia epidemiologicznego 

1. Przy wejściu do stołówki należy obowiązkowo zdezynfekować ręce zgodnie z  
instrukcją użycia środka dezynfekującego. 

2. Przy organizacji żywienia w internacie (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne 
pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków 
higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania 
żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się  zasady szczególnej ostrożności 
dotyczące zabezpieczenia pracowników. Powinna być zachowana odpowiednia 
odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m . Szczególną uwagę należy zwrócić 
na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu 
kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej. 

3. Dania i produkty są  podawane przez osobę do tego wyznaczoną (obsługę stołówki). 

4. Pracownicy stołówki zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony osobistej: 
maseczki, ewentualnie przyłbice, jednorazowe rękawiczki, fartuchy, płyny do 
dezynfekcji rąk. 

5. W kuchni i stołówce stosuje się płyny dezynfekujące przeznaczone do czyszczenia 
powierzchni i sprzętów w gastronomii. 

6. Przeprowadzając dezynfekcje należy przestrzegać zaleceń producenta znajdujących 
się na opakowaniu środka do dezynfekcji. 

7. Każdy pracownik przystępując do prac dezynfekcyjnych zobowiązany jest założyć 
rękawiczki. 



8. Po skończonej pracy jednorazowe rękawiczki gumowe wyrzuca do kosza 
wyznaczonego na odpady po dezynfekcji. 

9. W miejscu wydawania posiłków uczniowie powinni starać się zachować bezpieczną 

odległość.  

10. Przy jednym stoliku posiłek mogą spożywać 4 osoby (zaleca się, aby byli to 
rówieśnicy z danej klasy lub sali). 

11. Pomieszczenia spożywania posiłków muszą być utrzymane w czystości, a 
powierzchnie dotykowe dezynfekowane (blaty stołów, poręcze krzeseł). Po każdym 
posiłku sale jadalne muszą być wywietrzone. 

12. Posiłki dostarczane przez firmę cateringową są przywożone w pojemnikach 

zbiorczych, a następnie rozkładane i podawane z wykorzystaniem talerzy i sztućców 

będących na wyposażeniu szkoły. 

13. Naczynia i sztućce wielorazowego użytku stosowane na stołówce muszą być myte 

 w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu, a następnie  wyparzane. 

14. W obszarze sali jadalnej nie mogą znajdować się żadne dodatki (np. cukier, 

przyprawy, sztućce, serwetki), są one wydawanie bezpośrednio przez obsługę.  

15. Wszystkie osoby z zewnątrz wchodzące do stołówki zobowiązuje się do zachowania 
środków ostrożności m. in. osłony ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.  

 
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników 

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

2. Pracownicy internatu, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby 
zakaźnej, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem 
podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie 
pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że 
mogą być zakażeni koronawirusem. 

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 
objawów infekcji dróg oddechowych należy niezwłocznie odsunąć 
pracownika od pracy i odesłać transportem indywidualnym (własnym lub sanitarnym) 
do domu lub w przypadku, gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na 
transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe 
odizolowanie od innych osób.   

4. 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. 



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

6. W przypadku wątpliwości co do sposobu postępowania zawsze należy zwrócić się do  
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania 
porady. 

 


