
 REGULAMIN POBYTU WYCHOWANKÓW W INTERNACIE ZESPOŁU SZKÓŁ LEŚNYCH  

I EKOLOGICZNYCH W BRYNKU W CZASIE I W STANIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO 

ZWIĄZANEGO Z COVID-19. 

 

Regulamin stworzono w oparciu o wytyczne GIS, MEN i MZ.  

Osoby przebywające w internacie obowiązują ogólne zasady przestrzegania bezpieczeństwa, 

higieny i ograniczenia przedstawiane i aktualizowane przez Ministerstwo Zdrowia i Główny 

Inspektorat Sanitarny oraz poniższy regulamin: 

§1. 

Warunki przyjęcia do internatu i zasady pobytu 

 

1. Ze względu na obostrzenia związane z ograniczoną ilością osób w pokojach do 

internatu nie będą przyjmowane osoby, które mają możliwość dojazdu do szkoły  

i mieszkają blisko szkoły. 

2. Do internatu może przyjechać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcje dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub 

w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

3. Uczeń wchodząc do internatu obowiązkowo dezynfekuje ręce przy portierni  

i przechodzi przez matę dezynfekującą. 

4. W dniu przyjazdu  uczeń zgłasza swoją obecność w pokoju wychowawców wpisując 

się na listę obecności. Wychowawca mierzy wychowankowi temperaturę. Jeśli 

temperatura jest podwyższona, pomiaru dokonuje się jeszcze raz po 15 minutach. 

Jeśli temperatura się utrzymuje uczeń zostaje skierowany do izolatki, w dalszej 

kolejności do domu zgodnie z procedurami. 

5. Do placówki może wejść tylko wychowanek. Osoby trzecie tylko za zgodą kierownika 

internatu po dezynfekcji rąk i w maseczce ochronnej. 

6. Z uczniem klasy pierwszej, który kwateruje się po raz pierwszy może wejść tylko 

jeden rodzic zabezpieczony w maseczkę. 



7. Do internatu wychowanek przywozi tylko niezbędne rzeczy tj. podręczniki, zeszyty, 

przybory, odzież, bieliznę osobistą, telefon, laptop. Obowiązkowo klapki pod prysznic. 

Zabrania się przywożenia zwierząt, wszelkich urządzeń.  

8. Zabrania się dekorowania sal sypialnych. 

9. Wychowankowie starają się zachowywać dystans podczas pobytu w internacie, 

często myją i dezynfekują ręce. Korzystają tylko i wyłącznie ze swoich rzeczy 

osobistych. Każdy wychowanek posiada w swoim pokoju łóżko, szafkę nocną, krzesło 

i miejsce do nauki. Miejsce w szafie na odzież. 

10. Zabrania się siadania i leżenia nie na swoim łóżku. 

11. Zabrania się przebywania w nie swoim pokoju sypialnym. 

12. W pokojach należy utrzymywać czystość, co dziennie myć blaty, parapety, podłogi. 

Internat zaopatruje w środki czystości. 

13.  Klamki, włączniki, poręcze, uchwyty itp. będą dezynfekowane przez personel 

sprzątający co najmniej 2 razy dziennie. 

14. Uczeń sam dokonuje dezynfekcji sprzętu, którego używa po kimś, np. w siłowni, czy  

w swoim pokoju. Środki do dezynfekcji powierzchni znajdują się w pokoju 

wychowawców. 

15. Należy często wietrzyć sale sypialne. 

16. Zaleca się naukę w swoim pokoju sypialnym przy swoim stanowisku. Nauka własna w 

sali cichej nauki tylko za zgodą wychowawcy z zachowaniem odległości. Dezynfekcja 

stolików i krzeseł przed każdym wychowankiem. W Sali nauki jednocześnie może 

przebywać tylko 6 wychowanków, uczących się od siebie w odległości 1,5 m. 

17. W przypadku jakichkolwiek objawów chorobowych uczeń natychmiast zgłasza 

sytuację wychowawcy i zostaje umieszczony w izolatce. Wychowawca powiadamia o 

tym fakcie rodziców/prawnych opiekunów. Uczeń w izolatce czeka na przyjazd 

opiekunów, którzy są zobowiązani do zabrania chorego dziecka do domu. Uczeń ma 

prawo skorzystać z teleporady medycznej. 

18. Uczeń, który czuje się zagrożony lub jest w grupie podwyższonego ryzyka, może 

używać w przestrzeni publicznej maseczki bądź przyłbicy.  

19. Zużyte maseczki i rękawiczki wyrzuca się do specjalnego kosza przeznaczonego na te 

odpady. 



20. Numery telefonów do Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej znajdują się na 

drzwiach przy wejściu do Internatu i w Pokoju Wychowawców. 

§ 2. 

Zasady korzystania z pomieszczeń sanitarno-higienicznych /wc, łazienki, prysznice/ 

 

 1. W tym samym czasie w ubikacji  może przebywać tylko jedna osoba, z wyłączeniem 

sytuacji, gdy nagła potrzeba fizjologiczna wymaga jednoczesnego korzystania z kabin WC 

przez dwie osoby. 

 2. W łaźniach należy korzystać z co drugiej kabiny prysznicowej, obowiązkowo należy 

używać klapek w czasie kąpieli pod prysznicem. 

4. Po każdorazowym skorzystaniu z kabin WC należy dokładnie umyć i zdezynfekować ręce 

zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w łazienkach.  

§ 3. 

Zasady zachowania podczas spożywania posiłku w stołówce 

 

1. Przed wejściem na stołówkę uczeń obowiązkowo dezynfekuje ręce. 

2. Z powodu podwyższonego ryzyka zachorowania na SARS-COV2 rezygnuje się w tym 

okresie z wydawania posiłków w formie szwedzkiego bufetu. 

3. Posiłki wydawane przez obsługę, należy podchodzić do okienka  wydawki zachowując 

dystans społeczny ok. 1,5m.  

4. Drugie śniadanie uczeń otrzymuje wraz z pierwszym śniadaniem zapakowane w 

woreczek śniadaniowy. 

5. Uczeń spożywa posiłek przy stoliku sam. Po posiłku odkłada naczynia do wózka 

przeznaczonego na zużyte naczynia.  

6. Pracownik dezynfekuje stolik i krzesło po każdym wychowanku. 

7. Podczas spożywania posiłku uczeń nie rozmawia z kolegami i nie przemieszcza się  po 

stołówce. 



8. Posiłki przygotowywane w reżimie sanitarnym z zachowaniem wszelkich standardów 

higienicznych. 

9. Na obiad uczeń wchodzi wejściem bocznym bezpośrednio na stołówkę, dezynfekując 

ręce. Opuszcza stołówkę wejściem na internat. 

10. Jednorazowo na stołówce może przebywać nie więcej niż 40 osób. 

11. Od 1 września 2020r rezygnuje się z bloczków żywnościowych zastępując stałą kartą, 

która należy przyłożyć do czytnika znajdującego się przy okienku wydawki. 

        12. Wychodząc ze stołówki dezynfekuje dłonie, a następnie dokładnie je myje. 

        13. Na stołówkę przychodzi wychowanek wg ustalonego z wychowawcą harmonogramu.  

§ 4.  

Zasady poruszanie się i przemieszczania po budynku 

1. Wychowanek podczas pobytu w internacie przebywa w swoim pokoju.  

2. Może korzystać, na ustalonych wcześniej zasadach, z pomieszczeń sanitarnych.  

3.  Zabronione jest odwiedzanie innych osób w pokojach. 

4.  Po każdorazowym wyjściu z pokoju i przemieszczaniu się po budynku, wychowanek 

zobowiązany jest do dezynfekcji rąk i dokładnego ich umycia. 

5. Uruchamia się dodatkowe ciągi komunikacyjne. Klasy zamieszkujące na najwyższej 

kondygnacji Pałacu wychodzą do szkoły przez schody marmurowe głównym wejściem 

6. Dla wychowanków zamieszkujących w skrzydle nad kuchnią, uruchamia się 

dodatkową klatkę schodową. 

 

 

§ 5. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Internat funkcjonuje od niedzieli godz. 15.00 do piątku do godz. 15.00  

2.  Osoby postronne, niezdeklarowane nie mają wstępu do internatu. W 

wyjątkowych, ściśle uzasadnionych sytuacjach, zgody na wejście udziela kierownik 

internatu lub dyrektor szkoły.  



3. Nie stosowanie się do powyższego regulaminu obostrzeń związanych z Covid-19, 

będzie skutkowało natychmiastowym usunięciem z internatu. 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020roku. 

 


