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Wytyczne dla mieszkańców internatu  w Zespole Szkół Rolniczo-

Budowlanych w Lesznie 

w związku z sytuacją epidemiologiczną 

 

W internacie mogą przebywać jedynie wychowankowie bez objawów chorobowych dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w 

warunkach domowych lub w izolacji.  

 

Zawieszona jest możliwość przyjmowania gości przez mieszkańców Internatu. 

Mieszkaniec Internatu zobowiązany jest do: 

1. zdezynfekowania rąk przy wejściu do internatu;  

2. zachowania dystansu podczas pobytu w internacie, czystości w użytkowanych 

pomieszczeniach, częstego mycia rąk ciepłą wodą z mydłem oraz wietrzenia 

pomieszczenia mieszkalnego;  

3. przechowywania własnych podręczników, przyborów szkolnych oraz rzeczy 

osobistych w przydzielonej szafce z ograniczonym  dostępem do osób trzecich, nie 

należy zabierać ze sobą do internatu niepotrzebnych przedmiotów; 

4. zachowania podwyższonych rygorów bezpieczeństwa i higieny w przestrzeniach 

wspólnych tj. łazienki, pomieszczenia kuchenne, w pokojach cichej nauki itp.; 

5. ograniczenia opuszczania swojego pokoju i korzystania z przestrzeni wspólnych 

budynku (w sytuacji korzystania z przestrzeni wspólnych należy zachować 2 m odstęp 

oraz przestrzegać zasad higieny osobistej (dezynfekcja rąk);  

6. zachowania zasady ostrożności podczas samodzielnego przygotowywania posiłków 

(unikaj surowego mięsa i mleka), używania własnych sztućców i naczyń, mycia ich z 

użyciem detergentów; 

7. dołożenia wszelkich starań, aby pokój był utrzymany w czystości i higienie 

(obowiązuje w godzinach wieczornych umycie sprzętów i podłogi ciepłą wodą                            

z detergentem lub środkiem dezynfekującym); 

8. stosowania się do informacji oraz oznaczeń umieszczonych na terenie  Zespołu Szkół 

Rolniczo-Budowlanych w związku z sytuacją epidemiologiczną; 

9. zgłoszenia wychowawcy złego samopoczucia. 

 

 

Za jedną z najważniejszych kwestii w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa 

uważa się utrzymywanie czystości rąk – ich częste mycie wodą z mydłem lub 

dezynfekowanie (jeśli dłonie nie są w sposób widoczny zanieczyszczone). 
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Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u wychowanka/wychowawcy 

 

1. Jeżeli wychowawca/wychowanek przejawia niepokojące objawy choroby zakaźnej, 

należy niezwłocznie odizolować go w przygotowanym do tego odrębnym pomieszczeniu 

lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób.  

2. W przypadku, kiedy stan zdrowia osoby nie wymaga pomocy Państwowego Ratownictwa 

Medycznego, powinna ona pozostać w pokoju i skorzystać z teleporady medycznej, bądź 

udać się do domu indywidualnym (własnym) środkiem transportu, unikając transportu 

zbiorowego.  

3. W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia osoby należy wezwać pogotowie ratunkowe, 

aby przewieźć ją do najbliższego oddziału zakaźnego, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie 

poinformować właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, która 

przeprowadzi wstępny wywiad epidemiologiczny.  

4. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem powinna 

uwzględniać przynajmniej następujące elementy:  

1) Poinstruowanie pracowników, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się 

telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej, oddziałem 

zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 albo 112 i 

poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem; 

2) Śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz 

Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujących przepisów 

prawa; 

3) Niezwłocznie odsunięcie od pracy osoby, u której podczas pobytu w pracy wystąpiły 

niepokojące objawy sugerujące chorobę zakaźną, powiadomienie właściwej 

miejscowo stacji sanitarno-epidemiologiczną i stosowanie się ściśle do wydawanych 

instrukcji i poleceń; 

4) Poddanie gruntownemu sprzątaniu obszaru, w którym poruszała się osoba podejrzana 

o zakażenie, zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz zdezynfekowanie 

powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty); 

5) Stosowanie się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy 

ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały 

przypadek; 

6) Ustalenie listy 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.  

 

 


