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Procedura przeciwdziałania zakażeniu Covid-19  

obowiązująca na terenie  

Internatu Liceum Ogólnokształcącego nr XIV we Wrocławiu 

 

1. Wejście do Internatu 

1.1. Na teren Internatu mogą wejść i przebywać w nim wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz nieprzebywające z osobą na kwarantannie lub 

izolacji w warunkach domowych i które same nie są objęte kwarantanną lub izolacją w warunkach 

domowych. 

1.2. Na terenie Internatu mogą przebywać wyłącznie: 

1) wychowankowie Internatu,  

2) nauczyciele wychowawcy, 

3) pracownicy administracji i obsługi szkoły, 

4) najemcy w ramach zawartych umów najmu, 

5) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność. 

Niedozwolone jest przebywanie na terenie Internatu osób innych niż wyżej wymienione  

z wyjątkiem dnia kwaterowania (31 sierpnia) oraz sytuacji, gdy  posiadają stosowną zgodę 

Dyrektora Szkoły lub Kierownika Internatu. W roku szkolnym 2020/2021 wstrzymane są 

odwiedziny gości z wyjątkiem najbliższej rodziny (na zasadach opisanych w ust. 1 pkt. 1.3 oraz  ust. 

2 pkt. 2.1.) 

1.3. Osoby niebędące mieszkańcami i pracownikami Internatu wchodzące na teren budynku obowiązuje 

bezwzględna rejestracja na portierni Internatu. 

 

2. Środki bezpieczeństwa osobistego oraz środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, 

budynków Internatu. 

2.1.   Osoby niebędące mieszkańcami i pracownikami  mogą wejść na teren Internatu wyłącznie z zakrytymi 

ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku 

osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką), w jednorazowych 

rękawiczkach bądź po dezynfekcji rąk płynem znajdującym się przy wejściu głównym do budynku.  

2.2.  Osoby niebędące mieszkańcami i pracownikami nie mogą przekraczać obowiązujących stref 

przebywania (hol, łącznik przed wejściem na stołówkę). Nie ma możliwości wchodzenia do pokoi 
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mieszkalnych, do stołówki oraz na wyższe kondygnacje budynków  (z wyjątkiem dnia kwaterowania, 

w wyznaczonych godzinach). 

2.3.   Przy wejściu do Internatu znajdują się  informacje: 

1) dotyczące objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu, 

2) zawierające nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej, 

3) zawierające adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego, 

4) zawierające numery telefonów do służb medycznych, 

5) zawierające numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).  

2.4.  Płyn do dezynfekcji rąk wraz z informacją na temat prawidłowej dezynfekcji rąk dostępny jest przy 

wejściu głównym do Internatu, na każdej kondygnacji przy toaletach oraz przed wejściem do stołówki i sali 

konferencyjnej.  

2.5.  Na terenie Internatu zapewniona jest bieżąca dezynfekcja toalet (w czasie ustalonych przerw 

technicznych oraz w miarę potrzeb).  

2.6.  W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszone są instrukcje na temat prawidłowej 

dezynfekcji rąk. 

2.7.  Internat prowadzi monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, 

klamek, włączników światła, klawiatur, myszek, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich. Lista 

monitorująca prace dostępna  jest w administracji Szkoły. 

2.8.  Codziennej dezynfekcji w Internacie podlegają: 

1) meble (szafy, biurka, stoły, poręcze krzeseł, wieszaki na ubrania) będące na wyposażeniu 

portierni oraz innych wyznaczonych do użytkowania pomieszczeń, w tym pokojów 

wychowawców, sekretariatu oraz pokoju kierownika Internatu,  

2) klawiatury i myszki zainstalowane i użytkowane na portierni, w pokojach wychowawców oraz 

sekretariacie i pomieszczeniu Kierownika Internatu, 

3) meble i urządzenia AGD znajdujące się na wyposażeniu aneksów kuchennych (kuchenka 

mikrofalowa, kuchenka elektryczna, opiekacz, czajnik bezprzewodowy, zlewozmywak z armaturą) 

oraz pomieszczenia pralni (pralki) i prasowalni (żelazka elektryczne i deski do prasowania),  

4) odkurzacze elektryczne udostępnione na korytarzach.   

2.9.  Wszystkie przesyłki  należy odbierać od kuriera (listonosza) i otwierać w rękawiczkach. Po odebraniu 

przesyłki od kuriera należy przetrzeć ją szmatką z płynem dezynfekującym. 
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2.10.  Wszelkie posiłki dowożone do Internatu należy odbierać od dostawcy przed budynkiem Internatu, 

a opakowania i pudełka po spożytym posiłku niezwłocznie wyrzucić do kontenera znajdującego się przed 

budynkiem.  

2.11. Spożywanie posiłków (przygotowanych przez firmę cateringową, przygotowanych samodzielnie lub 

dostarczonych przez firmy zewnętrzne) możliwe jest tylko w stołówce Internatu. 

2.12. Dezynfekcję stolików i poręczy krzeseł na stołówce przeprowadza firma cateringowa po zakończeniu 

wydawania posiłków. Każdy uczeń i pracownik korzystający ze stołówki ma obowiązek zdezynfekowania rąk 

przed wejściem. 

2.13.  Do dyspozycji wychowanków są dwie lodówki znajdujące się w dwóch aneksach kuchennych (po 

jednym na każdym skrzydle). Mieszkańcy zobowiązani są do stosowania się do zasad regulaminu ich 

użytkowania (dostępny w aneksach i w pokoju wychowawców). 

2.14. Wychowankowie po zajęciach lekcyjnych powinni przebywać w swoich pokojach i ograniczyć 

przemieszczanie się po budynku do niezbędnego minimum. W pokojach uczniowskich mogą przebywać 

jednocześnie nie więcej niż 3 osoby.  

2.15. Spotkania wychowawców z grupami będą odbywać się na sali konferencyjnej z zachowaniem 

dystansu społecznego i zasad bezpieczeństwa. 

2.16. Kontrole czystości pokoi uczniowskich będą odbywały się w godzinach popołudniowych, w obecności 

mieszkańców, z zachowaniem środków bezpieczeństwa. 

2.17. Wychowankowie powinni starać się zachować dystans podczas pobytu w internacie, czystość 

w użytkowanych pomieszczeniach, często myć ręce ciepłą wodą z mydłem oraz wietrzyć pomieszczenia 

mieszkalne. 

2.18. Nie należy zabierać do Internatu nie potrzebnych przedmiotów, należy ograniczyć się do niezbędnego 

minimum. 

2.19. Na wyposażeniu Internatu znajduje się termometr bezdotykowy. Dopuszcza się możliwość pomiarów 

temperatury wychowankom powracającym do Internatu po weekendzie. 

 

 

 

3. Postępowanie w sytuacji podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19                                               

3.1.  Jeżeli osoba przebywająca na terenie Internatu przejawia niepokojące objawy choroby, zostaje o tym 

fakcie poinformowana dyrekcja szkoły, a osoba ta zostaje  odizolowana od innych osób w odrębnym 

pomieszczeniu (izolatka, pokoje nr 150 i 153). 
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3.2.  Dyrekcja Szkoły przekazuje informację o osobie przejawiającej niepokojące objawy chorobowe  

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia – wzywa także 

pogotowie ratunkowe.  

3.3. Pracownicy oraz mieszkańcy Internatu w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni 

przychodzić do pracy/Internatu. Osoby te powinny pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie 

ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 

zadzwonić pod nr 999 albo 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

3.4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów 

sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy, powiadomić 

właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych przez nich 

instrukcji i poleceń. Obszar, w którym poruszał się pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, 

oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty). Należy stosować się do 

zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć 

dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

3.5. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach 

Internatu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, i zalecenie stosowania się do 

wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z osobą potencjalnie zakażoną. 

 

4.  Zasady używania środków do dezynfekcji. 

 

4.1.  Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na 

opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do 

wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń lub przedmiotów, tak aby osoby przebywające 

w pomieszczeniach nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

4.1. Na terenie Internatu zostało przygotowane  specjalne pomieszczenie (portiernia), w którym są 

składowane środki do dezynfekcji powierzchni i rąk oraz środki ochrony osobistej. 

4.2. W przypadku potwierdzenia zachorowania osoby przebywającej na terenie szkoły na Covid-19 

dezynfekcja zostanie zlecona specjalistycznej firmie. 

 


