
 Zasady zakwaterowania wychowanków w internacie - procedury 
bezpieczeństwa 

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 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 min, 
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. 


