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Regulamin organizacji i funkcjonowania                                                                                  
Internatu X Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu                                                                     

w warunkach zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 
w roku szkolnym 2020/2021 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.). 
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie bezpieczeństwa                   
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz 1166) 
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem                 
COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410 z późn. zm.)  ( w dniu pisania nie opublikowano jeszcze aktualnych 
Rozporządzeń z 12 sierpnia 2020) 
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań                    
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.) 
5. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1września 2020 r. 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1.  Celem i przedmiotem Regulaminu jest wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń 
zmniejszających ryzyko zakażenia młodzieży i pracowników COVID-19 oraz ustalenie sposobu 
postępowania dla zapewnienia bezpiecznego pobytu wychowanków w Internacie X LO                 
w Toruniu w warunkach zagrożenia epidemicznego, wracających do szkół po trwającym od 
marca 2020r. okresie czasowego ograniczenia ich funkcjonowania. 

2.  Wychowawcy, pracownicy obsługi, wychowankowie oraz rodzice/opiekunowie prawni są 
zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem organizacji i funkcjonowania Internatu X Liceum 
Ogólnokształcącego w Toruniu w warunkach zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 w roku 
szkolnym 2020/2021 i potwierdzenia tego faktu pisemnym oświadczeniem oraz bezwzględnego 
przestrzegania obowiązujących zasad. 

3.  W internacie obowiązują: dotychczas funkcjonujący Regulamin Internatu oraz zasady 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy przeciwpożarowe. 

4. Osoby przebywające w budynku internatu oraz na terenach do niego przyległych obowiązują 
ogólne zasady higieny: zalecany dystans społeczny, o ile jest to możliwe, unikanie gromadzenia 
się wychowanków i wychowawców w jednym miejscu, ograniczanie kontaktów bezpośrednich 
do niezbędnego minimum, częste mycie i dezynfekowanie rąk, ochrona podczas kichania i 
kaszlu, nie dotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, Wskazane jest by mieć 
zakrytą twarz i nos (maseczka, przyłbica) w czasie kontaktów z innymi osobami. 

5. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z 
istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka 
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będą stosowane są rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (ograniczenie do min. kontaktu 
z innymi osobami, ewentualnie, w zależności od możliwości- praca zdalna). 

6. Przy wejściu głównym do internatu umieszczone są numery telefonów do właściwej 
miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 
medycznych. 
 
7. Przy wejściu głównym do internatu wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia             
i dezynfekcji rąk. Instrukcje mycia rąk znajdują się również w każdej łazience a instrukcje 
dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem do dezynfekcji, do których stosowania wszyscy są 
bezwzględnie zobowiązani. 
 
8. Internat dysponuje termometrem bezdotykowym do mierzenia temperatury ciała. 

9.Regulamin organizacji i funkcjonowania Internatu X Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu w 
warunkach zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 w roku szkolnym 2020/2021 jest 
umieszczony w widocznym miejscu budynku, na tablicy informacyjnej. 

10. W internacie wydzielone jest pomieszczenie do izolacji wychowanków. W przypadku 
wystąpienia u wychowanka nagłych objawów infekcji dróg oddechowych, natychmiast 
odizolowuje się go od innych osób i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów oraz 
umożliwia skorzystanie z teleporady medycznej. 

11. Na czas obecnej sytuacji epidemiologicznej zawiesza się organizację ogólnointernackich 
imprez i uroczystości, organizowania wspólnych wyjść i wycieczek. Zaleca się organizowanie 
spotkań tematycznych, organizacyjnych, okolicznościowych wychowawcy z wychowankami 
swojej grupy w ograniczonej liczbie osób (do 12 osób) w świetlicach lub stołówce przy 
zachowaniu wszystkich zasad obowiązującego reżimu sanitarnego. 

12. Zapewniony jest szybki sposób komunikacji pomiędzy wychowawcami a kierownikiem 
internatu, a także pomiędzy wychowawcami i kierownikiem internatu a dyrektorem szkoły. 

 
§ 2. Zasady zakwaterowania wychowanków w internacie 

 
1. Zasady i sposób zakwaterowania wychowanków do internatu na rok szkolny 2020/2021 
zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły. W miarę możliwości wychowankowie                
i rodzice zostaną powiadomieni telefonicznie lub elektronicznie. 
 
2. Etapy i szczegóły zakwaterowania wychowanków zostaną opublikowane w oddzielnym 
komunikacie na stronie internetowej szkoły. 

 
3. Do internatu mogą przyjechać i przebywać w nim tylko wychowankowie bez objawów 
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 
 
4.Osoby mające objawy wskazujące na chorobę zakaźną, mające bliski kontakt z osobą 
zakażoną, podejrzaną o zakażenie, przebywające w domu z osobami poddanymi kwarantannie 
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lub izolacji nie mogą skorzystać z pobytu w internacie. Powinny pozostać w domu i skorzystać z 
teleporady medycznej, a także stosować się do zaleceń lekarza. 
 
5. W trakcie przyjęcia wychowanka do internatu powinni z nim przyjechać wyłącznie 
rodzice/opiekunowie prawni. 
 
6. Do internatu z wychowankiem może wejść tylko jeden rodzic/opiekun prawny w celu 
załatwienia formalności związanych z przyjęciem do internatu 
 
7. Opiekunowie odprowadzający wychowanków mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej  
internatu zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z wychowankiem, 

b) dystansu od kolejnych osób, 

c) dystansu od pracowników internatu, 

d) 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). 

 
8. Wszyscy rodzice wychowanków przyjętych do internatu na rok szkolny mają obowiązek 
zapoznać się, podpisać i dostarczyć do internatu w dniu przyjęcia stosowne OŚWIADCZENIE  
dot. stanu zdrowia ich dziecka oraz wykluczające w dniu przyjęcia do internatu przebywanie w 
kwarantannie lub izolacji dziecka oraz  domowników. 
 
9. Wychowankowie pełnoletni oraz rodzice/opiekunowie prawni osób niepełnoletnich 
zobowiązani są do przekazania wychowawcy istotnych informacji o stanie zdrowia wychowanka, 
w celu zapewnienia mu odpowiedniej opieki podczas pobytu w placówce. 

 
10. Przyjmuje się, iż rodzic/opiekun prawny wychowanka niepełnoletniego oraz wychowanek 
pełnoletni znają czynniki ryzyka COVID-19 oraz mają świadomość odpowiedzialności i ryzyka 
za podjętą decyzję związaną z pobytem w internacie. 
 
11. Wychowankowie, rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do indywidualnego 
zaopatrzenia się w środki ochrony osobistej, czyli jednorazowe rękawiczki, maseczki, przyłbice. 
 
12. O obowiązku mierzenia temperatury wszystkim wychowankom lub tylko w uzasadnionych 
przypadkach, decyduje dyrektor szkoły. Temperatura u osób trzecich, może być mierzona, jeśli 
tak zadecyduje dyrektor placówki. 
 
 

§ 3. Pobyt wychowanków w internacie 
 
1. Wszyscy wychowankowie mają obowiązek uczestniczenia w szkoleniu dot. zasad regulaminu 
ich pobytu w szczególnych warunkach sanitarno-epidemiologicznych. 
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2. Wychowankowie przestrzegają wszelkich zasad bezpieczeństwa i higieny obowiązujących w 
okresie pandemii COVID-19 (przepisów Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, 
Ministra Edukacji Narodowej) oraz Regulaminu zakwaterowania i pobytu wychowanków oraz 
postępowania w sytuacji zagrożenia w Internacie X Liceum Ogólnokształcącego uwzględniającym stan 
zagrożenia epidemicznego COVID-19 X Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, a także Regulaminu 
Internatu. 
 
3. Wychowanków obowiązuje ograniczenie kontaktowania się z innymi mieszkańcami w 
pokojach sypialnych (tylko jedna osoba odwiedzająca), zakaz gromadzenia się w 
pomieszczeniach wspólnego użytkowania (świetlice, łazienki, korytarze, klatki schodowe) 
 
4. Wychowankowie korzystają tylko z własnej pościeli, powleczenia na pościel i środków 
higieny osobistej (w tym ręczników). Zakazane jest użyczanie tych rzeczy innym mieszkańcom                       
i przenoszenie ich do innych pomieszczeń, poza własny pokój. Wychowankowie korzystają tylko 
z własnych przyborów i akcesoriów. 
 
5. Wychowankowie: 

 stosują środki ochrony osobistej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe),                      
regularnie i dokładnie dezynfekują i myją ręce, 

 zachowują rekomendowany dystans społeczny między mijanymi osobami, szczególnie w 
miejscach wspólnego pobytu (łazienki, toalety, świetlice, stołówka, korytarze, klatki 
schodowe), 

 podczas kaszlu i kichania zakrywają usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, 
 starają się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, 
 używają jedynie swoich przyborów i akcesoriów, 
 zachowują zasady ostrożności podczas samodzielnego przygotowywania posiłków, 

używają własnych sztućców i naczyń, myją je z użyciem detergentów. 
 ograniczają do minimum kontakt z personelem kuchennym, pracownikami administracji                

i obsługi. 
6. Wychowankowie są zobowiązani do bezwzględnego dbania o czystość w salach sypialnych 
zgodnie z Regulaminem czystości: pościel chowają do tapczanów, sprzątają pokój na bieżąco, 
regularnie wynoszą śmieci, wycierają kurze, myją podłogę, dezynfekują blaty i krzesła, wietrzą 
pokój co najmniej 1 raz na godzinę, a po wyjściu wszystkich mieszkańców – pozostawienia 
otwartych okien. 
 
7. Obowiązkiem wychowanków jest przechowywanie własnych podręczników, przyborów 
szkolnych oraz rzeczy osobistych w przydzielonych im szafkach i szafach oraz ograniczenie  
dostępu do nich dla osób trzecich. Nie należy zabierać ze sobą do internatu niepotrzebnych 
przedmiotów. 
 
8. W razie pogorszenia samopoczucia i zdrowia podczas pobytu w internacie, wychowanek 
niezwłocznie zgłasza fakt wychowawcy, szczególnie, gdy zaobserwuje u siebie objawy infekcji 
górnych dróg oddechowych, podwyższoną temperaturę. 
 
9. W przypadku zaobserwowania u wychowanka/ wychowawcy/ pracownika obsługi objawów 
chorobowych, osoba taka będzie izolowana w wyodrębnionym, wyposażonym w środki ochrony 
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indywidualnej i płyn dezynfekujący pomieszczeniu. Zasady postępowania w takim przypadku określają 
odrębne procedury. 
 
10. Wychowankowie internatu mają możliwość skorzystania z pomocy pielęgniarki szkolnej w 
godzinach 7.30 – 14.30. 
 
 

§ 4. Wyjście wychowanków poza internat. 
 

1. Każde wyjście z internatu musi być uzasadnione i uzgodnione z dyżurującym wychowawcą 
oraz obowiązkowo odnotowane przez wychowanka w zeszycie wyjść. 
 
2. Wychowanków obowiązuje ograniczony czas przebywania poza kompleksem X LO – 
uzgodniony z dyżurnym wychowawcą, unikanie pobytu w większych skupiskach ludzi w 
miejscach ogólnodostępnych Zaleca się przebywanie na świeżym powietrzu na terenie wokół 
internatu z zachowaniem rekomendowanego dystansu i ogólnych zasad higieny. 
W przypadku zbyt częstych i nieuzasadnionych wyjść wychowanków, będą one weryfikowane 
 
 

§ 5. Korzystanie z pomieszczeń wspólnego użytku 
 

1. W pomieszczeniach wspólnych, w tym do pracy własnej należy zachować podwyższone 
rygory bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności zachować dystans społeczny, stosować 
ochronę ust i nosa, dezynfekować lub myć ręce. 
 
2. Wychowanków obowiązuje zakaz korzystania z wyłączonych z użytku sprzętów, mebli 
znajdujących się w pomieszczeniach wspólnych. 
 
3. W salach do cichej nauki mogą jednocześnie przebywać max 2 osoby z zachowaniem dystansu 
społecznego i zasad higieny (każda osoba przy oddzielnym stoliku). W świetlicy dużej w celach 
nauki własnej może jednocześnie przebywać max 6 osób 
Każdorazowa potrzeba skorzystania z pomieszczenia musi być zgłaszana dyżurującemu 
wychowawcy. Należy go również poinformować o potrzebie skorzystania z pomieszczenia oraz 
ilości osób (także z nazwiska i imienia) jednocześnie przebywających w świetlicy.                             
Po skorzystaniu z pomieszczenia wychowankowie muszą pozostawić w nim otwarte okna                    
i poinformować wychowawcę o opuszczeniu pomieszczenia przez wszystkich użytkowników. 
 
4. Zabronione jest gromadzenie się wychowanków w pokojach, na korytarzach, klatkach 
schodowych i w innych pomieszczeniach budynku internatu. 
 
5. Podczas poruszania się po przestrzeniach wspólnych typu klatka schodowa, korytarze toalety, 
łazienki oraz podczas kontaktu z innymi osobami (wychowankowie wychowawcy, pracownicy) 
zaleca się dla ochrony własnej, poza zachowaniem obowiązkowego dystansu społecznego, 
również używania maseczki ochronnej na twarz i nos. 
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6. Korzystanie z natrysków odbywa się zmianowo wg ustalonego harmonogramu dla 
poszczególnych pięter. Oczekujący na skorzystanie z łazienki zachowują odpowiedni odstęp.  
Zaleca się ochronę ust i nosa. 
 
7. Po każdorazowym skorzystaniu z pomieszczeń wspólnego użytku, a szczególnie łazienki i 
toalety należy dokładnie umyć i zdezynfekować ręce. 
 
 

§ 6. Zasady wejścia do internatu dla osób z zewnątrz 
 

1. W okresie zagrożenia epidemicznego COVID – 19 wychowanków obowiązuje zakaz 
przyjmowania gości z zewnątrz. odwiedzin osób z zewnątrz, za wyjątkiem rodzica/opiekuna 
prawnego (możliwość krótkiego pobytu tylko jednego z rodziców/opiekunów). 
 
2. Osoby trzecie przebywają w budynku internatu tylko w uzasadnionych przypadkach                   
przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności – osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, 
dezynfekcja rąk. Muszą być bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg 
oddechowych i mogą przebywać tylko na wyznaczonych obszarach. 
 
3. Osoby wchodzące na teren internatu muszą zgłosić się do dyżurnych wychowawców. 
 
4. Odbiór posiłków od dostawców żywności może odbywać się tylko na zewnątrz budynku. 
Należy pamiętać o środkach ostrożności - dezynfekcji rąk oraz zakrywaniu ust i nosa. 
 

 
 
 

§ 7. Rodzice/prawni opiekunowie 
 

1. Zapoznają się z Regulaminem organizacji i funkcjonowania Internatu X Liceum Ogólnokształcącego w 
Toruniu w warunkach zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 w roku szkolnym 2020/2021 
zamieszczonym na stronie internetowej szkoły. 
 
2. Celem kontaktów z rodzicami jest informowanie o zachowaniu wychowanka, a w szczególnych 
przypadkach o zaistniałych problemach wychowawczych. W dobie zagrożenia epidemicznego informacja 
ta może dotyczyć również niepokojącego stanu zdrowia dziecka               i spowodowanej tym konieczności 
natychmiastowego zabrania go z internatu. 
 
3. Informacji o wychowankach udziela się wyłącznie rodzicom lub opiekunom prawnym. 
 
4. Rodzice/prawni opiekunowie udostępniają wychowawcy grupy dziecka swoje aktualne numery 
telefonów, adresy e-mailowe lub inny kontakt zapewniający szybką i skuteczną komunikację (np. telefon 
innego domownika, telefon do miejsca pracy). Wszelkie zmiany numerów kontaktowych należy zgłosić e-
mailowo lub telefonicznie. 
Dane osobowe, numery telefonów inne niż do rodziców będą przetwarzane przez administratora 
wyłącznie w celach komunikacji w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia wychowanka. 
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5. Rodzice/prawni opiekunowie powinni zawsze odbierać telefon z internatu i na bieżąco odczytywać 
pocztę elektroniczną, szczególnie w sytuacji zagrożenia COVID-19. 
 
6. W trosce o zdrowie wychowawców i pracowników zaleca się ograniczenie kontaktów rodziców z 
wychowawcami. Zaleca się kontakt telefoniczny lub mailowy. 
 
7. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego odbioru wychowanka z 
internatu w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona 
temperatura, kaszel, katar, duszności). 
 
8.Rodzice przywożący wychowanka do internatu lub go odwiedzający są zdrowi, nie mają 
objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na 
kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed przyjazdem. 
 
9. Jeżeli wychowanek choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić go na cięższy przebieg 
zakażenia, rodzic/prawny opiekun, lub pełnoletni wychowanek ma obowiązek poinformować 
wychowawcę internatu o tym fakcie na etapie przyjęcia go do internatu. 
 
10. Rodzice wychowanków nieobecnych w internacie z powodu choroby mają obowiązek 
natychmiastowego powiadomienia internatu o przyczynie nieobecności w internacie,                    
w szczególności w sytuacji infekcji dróg oddechowych czy sugerujących zakażenie wirusem 
COVID-19. 
 

 
 

§ 8. Wyżywienie 
 

1. Podczas posiłków będą obowiązywały procedury stołówki załączone do regulaminu. 
 
 

§ 9. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja powierzchni 
 

 
1. Wychowankowie, wychowawcy oraz pracownicy internatu muszą regularnie myć ręce wodą z 
mydłem lub dezynfekować płynem do dezynfekcji, szczególnie po wejściu do internatu, przed 
jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 
 
2. W internacie prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem utrzymywania czystości w salach wychowanków, pomieszczeniach sanitarno - 
higienicznych, ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach kuchennych, dezynfekcji 
powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w 
pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników, wietrzenia pomieszczeń, 
uzupełniania pojemników z mydłem i płynem dezynfekującym. 
 
3 Wychowankowie internatu utrzymują porządek i czystość w swoich salach, w tym szczególnie 
utrzymują w czystości blaty, krzesła włączniki, klamki. 
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§ 10. Wychowawcy internatu 
 
1. Wychowawcy zostają zapoznani przez kierownika internatu z zasadami funkcjonowania                      
i organizacji internatu w warunkach zagrożenia epidemiologicznego (niniejszy regulamin) - 
potwierdzają ten fakt podpisując stosowne oświadczenie 
 

2. W internacie mogą przebywać jedynie wychowawcy bez objawów chorobowych dróg 
oddechowych oraz gdy ich domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w 
warunkach domowych lub w izolacji. 

 
3. Wychowawcy są poinstruowani, że 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. 
 
4.Wychowawcy zachowują zasady bezpieczeństwa opracowane na czas podwyższonej 
ostrożności – myją ręce bezpośrednio po wejściu do internatu lub dezynfekują je dostępnym 
płynem do dezynfekcji, zachowują zalecaną odległość od wychowanków i innych pracowników 
internatu, stosują środki ochrony osobistej (maseczka, przyłbica, rękawiczki) podczas dyżuru,               
w szczególności podczas kontaktu z wychowankami oraz innymi osobami, stosują ochronę 
podczas kichania i kaszlu oraz unikają dotykania oczu, nosa i ust. 
 
5. Wychowawcy na bieżąco śledzą informacje Głównego Inspektora Sanitarnego 
(www.gis.gov.pl) oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), Ministra Edukacji 
Narodowej (https://www.gov.pl/web/edukacja) a także obowiązujące przepisy prawa. 
 
6. Wychowawcy, w dniu przyjęcia wychowanków do internatu, mają obowiązek ustalenia 
sposobu szybkiej i skutecznej komunikacji z rodzicami/opiekunami wychowanka: 
a) w przypadku wychowanków nowo przyjętych : 

-zweryfikowania podanych przez rodziców we Wniosku o przyjęcie do internatu i Karcie 
informacyjnej nr telefonów rodziców, 
-pozyskania od rodziców ich adresów e-mailowych, 
-pozyskania od rodziców możliwości kontaktu z innymi osobami                                           
(np. współmieszkańcami, domownikami) w razie trudności w nawiązaniu szybkiego 
kontaktu z rodzicami, 

b) w przypadku dotychczasowych/ubiegłorocznych mieszkańców: 
- aktualizacji adresów zamieszkania, nr telefonów rodziców, 
- pozyskania od rodziców ich adresów e-mailowych, 
- pozyskania od rodziców możliwości kontaktu z innymi osobami (np. 
współmieszkańcami, domownikami) w razie trudności w nawiązaniu szybkiego kontaktu 
z rodzicami. 

Wychowawcy mają również obowiązek poinformowania rodziców o konieczności ograniczenia 
kontaktów indywidualnych z kadrą pedagogiczną internatu na rzecz wykorzystania technik 
komunikacji na odległość. 
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7. Wychowawcy grup zobowiązani są do niezwłocznego przeprowadzenia szkolenia dla 
wychowanków dotyczącego zasad ich pobytu oraz zachowania się w internacie w warunkach 
zagrożenia rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19. Każdy z wychowanków musi 
poświadczyć własnoręcznym podpisem fakt uczestnictwa w takim szkoleniu i akceptacji 
zmienionych zasad pobytu (w ostrym rygorze sanitarnym). 
 
8. Podczas dyżurów wychowawcy mają obowiązek dopilnować, aby wychowankowie po wejściu 
do budynku każdorazowo dezynfekowali dłonie oraz stosowali się do zaostrzonych zasad 
sanitarnych: 

- przemieszczali się po budynku według ustalonych zasad, 
- nie gromadzili się w pokojach, łazienkach, korytarzach, klatkach schodowych, 
- korzystali z pomieszczeń wspólnych (świetlice, stołówka) wg ustalonych zasad, 
- korzystali z pomieszczeń sanitarno-higienicznych zgodnie z zaleceniami. 

 
9. Wychowawcy w szczególności mają obowiązek dbania i wyegzekwowania od wychowanków 
ich obowiązku szczególnej dbałości o stan czystości w pokojach. Co najmniej 2 razy dziennie 
kontrolują stan pokojów (w godzinach przed- i popołudniowych) i zapisują dane/uwagi w tzw. 
Zeszycie czystości. 
 
10. Wychowawcy zobowiązani są do monitorowania przebiegu posiłków zgodnie z 
obowiązującymi zasadami, zgłaszania pracownikom obsługi konieczności dezynfekcji blatów 
stołów, krzeseł i innych przedmiotów w pomieszczeniach stołówki w trakcie trwania posiłku. 
 
11. Zadaniem wychowawców jest również informowanie na bieżąco pracowników obsługi o 
konieczności dezynfekcji innych przedmiotów czy pomieszczeń, w zależności od ich bieżącego 
wykorzystywania przez młodzież. 
 
12. Wychowawcy monitorują wejście do budynku, ze szczególnym uwzględnieniem, by na teren 
internatu bez stosownej zgody nie wchodziły osoby trzecie. W sytuacji, gdy osoby trzecie 
uzyskały zgodę na wejście na teren internatu, wychowawcy zobowiązani są dopilnować, by 
osoby te były wyposażone w stosowanie środki ochronny: osłona ust i nosa, rękawiczki 
jednorazowe lub dezynfekcja rąk ( tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 
dróg oddechowych) i poruszały się tylko w wyznaczonych obszarach. 
 
13. Wychowawcy dbają, by ogłoszenia/plakaty/informacje dotyczące zapobiegania zakażeniu 
COVID-19, objawów zakażenia oraz INSTRUKCJE SKUTECZNEGO MYCIA I 
DEZYNFEKOWANIA RĄK były umieszczone w każdej łazience. W sytuacji ich braku 
(zniszczenia)-uzupełniają je. 
 
14. Wychowawcy obserwują i monitorują samopoczucie wychowanków. Jeśli zaobserwują u 
ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych lub wychowankowie sami je 
zgłaszają( w tym w szczególności gorączkę, kaszel)- odizolowują ucznia w odrębnym 
pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając odpowiednią odległości od innych osób                   
i niezwłocznie powiadamiają rodziców/opiekunów o konieczności odebrania wychowanka                 
z internatu (rekomendowany własny środek transportu), powiadamiają też kierownika internatu             
i dyrektora szkoły. 
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15. Wychowawca po rozmowie/kontakcie z rodzicem dokumentuje ten fakt w Dzienniku zajęć 
wychowawczych, w części poświęconej kontaktom z rodzicami. 
 
16. W sytuacjach szczególnych wychowawca może tez sporządzić notatkę urzędową z 
przeprowadzonej rozmowy. 
 
17. Każda sytuacja zgłoszonej lub zaobserwowanej infekcji dróg oddechowych u wychowanka 
musi być przez wychowawcę odnotowana w tzw. REJESTRZE MONITOROWANIA STANU 
ZDROWIA WYCHOWANKÓW. 
 
18. Wychowawcy dbają i monitorują wychowanków w zakresie konieczności wietrzenia 
pokojów, zarówno podczas pobytu wychowanków w internacie, jak i po ich wyjściu z budynku. 
 
19. Wychowawcy ograniczają do minimum użyczanie wychowankom osobistych i internackich 
przedmiotów oraz akcesoriów, a w przypadku ich użyczenia po zwrocie – je dezynfekują. 
 
20. Wychowawcy nie organizują spotkań tematycznych, organizacyjnych, okolicznościowych z 
całą grupa wychowawczą. Muszą organizować je w mniejszych grupach (do 12 osób)                       
z zachowaniem wszystkich środków ostrożności w pomieszczeniach do tego wyznaczonych 
(świetlice internatu, stołówka). 
 
21. Wychowawcy dbają o porządek w miejscu pracy. Pomieszczenia, w których pracują 
wychowawcy powinny być po zakończeniu pracy wywietrzone. Powierzchnie przedmiotów w 
tych pomieszczeniach tj. aparat telefoniczny, klawiatura komputera, klamki, uchwyty, oparcia 
krzeseł, blaty biurka i stołu muszą być przez wychowawców, po zakończeniu dyżuru- 
dezynfekowane. 
 
22. Wychowawcy pełniący dyżury wychowawcze w tych samych godzinach przebywają 
pojedynczo na każdym z pięter budynku i monitorują wejścia do internatu. 
W przypadkach „podejrzanych” wychowawca dokonuje pomiaru temperatury u wychowanków i  
wchodzących do internatu oraz określa potrzeby w zakresie dezynfekcji pomieszczeń i 
powierzchni i zgłasza je pracownikowi personelu obsługi. 
 
23. Wychowawców obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów Ministra Zdrowia, 
Głównego Inspektora Sanitarnego, Kodeksu Pracy (art. 211 pkt 2 i 7) oraz  powyższych 
procedur obowiązujących w Internacie X Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. 

Art.211, pkt 2 i 7. Kodeksu Pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 2) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz  stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek 
przełożonych, 
 7) współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących   
bezpieczeństwa i higieny pracy 
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§ 11. Pracownicy obsługi 

 
1. Pracownicy obsługi zostają zapoznani przez kierownika internatu z zasadami funkcjonowania                      
i organizacji internatu w warunkach zagrożenia epidemiologicznego (niniejszy regulamin) - 
potwierdzają ten fakt podpisując stosowne oświadczenie 
 

2. W internacie mogą przebywać jedynie pracownicy bez objawów chorobowych dróg 
oddechowych oraz gdy ich domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w 
warunkach domowych lub w izolacji. 

 
3. Pracownicy są poinstruowani, że 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. 
 
4. Pracownicy zachowują zasady bezpieczeństwa opracowane na czas podwyższonej ostrożności 
– myją ręce bezpośrednio po wejściu do internatu lub dezynfekują je dostępnym płynem do 
dezynfekcji, zachowują zalecaną odległość od wychowanków i innych pracowników internatu, 
stosują środki ochrony osobistej (maseczka, przyłbica, rękawiczki) podczas dyżuru, w 
szczególności podczas kontaktu z wychowankami, oraz innymi osobami, stosują ochronę 
podczas kichania i kaszlu oraz unikają dotykania oczu, nosa i ust. 
 
5. Pracownicy na bieżąco śledzą informacje Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) 
oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), Ministra Edukacji Narodowej 
(https://www.gov.pl/web/edukacja) a także obowiązujące przepisy prawa. 
 
6. Pracownicy obsługi zobowiązani są do: 

 przygotowania sal do zakwaterowania wychowanków, 
 stałej dbałości o utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach internatu                        

(za wyjątkiem sal wychowanków, którzy sami dbają o czystość w pokojach) 
 zachowania staranności przy wykonywaniu codziennych prac porządkowych,                        

ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, 
dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, baterii łazienkowych                   
i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach, klawiatury, 
włączników itp., które powinny być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu 
lub środka dezynfekcyjnego, 

 starannego czyszczenia i dezynfekowania miejsc, z których często korzystają pracownicy 
i wychowankowie, w tym w szczególności sanitariatów 

 uzupełniania pojemników z mydłem, płynem do dezynfekcji rąk oraz ręczników 
jednorazowych, 

 monitorowania stanu technicznego pomieszczeń sanitarno – higienicznych oraz 
zgłaszania potrzeby naprawy usterek, także w pomieszczeniach wspólnych, 

 
7. Przeprowadzając dezynfekcję, pracownicy powinni ściśle przestrzegać znajdujących się na 
opakowaniu środka do dezynfekcji zaleceń producenta. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu 
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niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów tak, aby 
wychowankowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 
 
8. Pracowników obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów Ministra Zdrowia, 
Głównego Inspektora Sanitarnego, Kodeksu Pracy (art. 211 pkt 2 i 7) oraz powyższych 
procedur obowiązujących w Internacie Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w 
Toruniu. 

Art.211, pkt 2 i 7. Kodeksu Pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 2) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz  stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek 
przełożonych, 
 7) współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących   
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
§ 13. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u wychowanka internatu 

 
1. Jeżeli wychowanek przejawia lub zgłasza niepokojące objawy choroby zakaźnej, sugerujące 
zakażenie COVID-19 zamieszczone na stronie www.gov.pl/web/koronawirus (duszność, stan 
podgorączkowy – temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C, objawy przeziębieniowe, gorączka – 
powyżej 38°C, kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni i zmęczenie), należy 
niezwłocznie odizolować go w przygotowanym do tego odrębnym pomieszczeniu lub 
wyznaczonym miejscu z zapewnieniem dystansu od innych osób. 
 
2. W przypadku wychowanka, o zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie poinformować 
rodziców/opiekunów prawnych w celu odebrania wychowanka z internatu (rekomendowany 
własny środek transportu) oraz dyrektora szkoły, i kierownika internatu. 
 
3. Równocześnie należy powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną                
i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 
 
4. Do czasu przybycia rodziców wychowanek pozostaje w izolacji, pod opieką wyznaczonego 
wychowawcy, wyposażonego w odpowiednie środki ochrony osobistej ( przyłbica, maseczka, rękawice, 
fartuch). 
 
5. Należy ograniczyć do niezbędnego minimum liczbę osób kontaktujących się z uczniem 
pozostającym w izolatce. Wychowanek nie może opuszczać izolatki, ani udać się do domu 
środkami komunikacji publicznej. 
 
6. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy 
ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 
 
5. Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach obiektu,             
w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, co będzie pomocne w prowadzeniu 
dochodzenia epidemiologicznego przez Państwową Inspekcję Sanitarną. 
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6. Zdezynfekować izolatorium i poddać gruntownemu sprzątaniu obszar, w którym poruszała się 
osoba podejrzana o zakażenie, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekować 
powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty). 

§ 14. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników internatu                           
(wychowawców, pracowników obsługi) 

 
1. Do pracy w internacie mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie 
lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 
 
2. W internacie wyznaczone jest pomieszczenie na izolatkę, wyposażone w środki ochrony i płyn 
dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania 
objawów chorobowych. 
 
3W 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) 
 
4. Osoba, u której podczas pobytu w pracy wystąpiły niepokojące objawy sugerujące chorobę 
zakaźną, zostaje niezwłocznie odsunięta od pracy, przy czym dyrektor szkoły powiadamia 
właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych 
instrukcji i poleceń. 
 
5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 
podejrzany o zakażenie bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu zgodnie z 
funkcjonującymi procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, 
uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
 
6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie internatu należy stosować się 
do zaleceń wydanych przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, szczególnie przy 
ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury.* 
 
* Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach 
podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do 
wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie: 
www.gov.pl/web/koronawirus oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały 
kontakt z zakażonym. 
 

Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-
epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 
 
 
§ 15. Postanowienia końcowe 
 
1. Nadzór nad prawidłowością i skutecznością funkcjonowania procedury pełni dyrektor szkoły. 



 

14 

2. W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z: 
• dyrektorem szkoły: tel. 56 622 27 33 wew. 33 
• kierownikiem internatu tel. 56 622 27 33 wew. 39. 
3. W razie jakichkolwiek wątpliwości, należy zwrócić się po poradę lub konsultację do 
Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Toruniu: tel.  (56) 622 50 29, (56) 622 33 12, 
(56) 658 62 41), nr alarmowy 692 282 098 lub na Całodobową Infolinię NFZ 800-190-590. 
 
 


