
Zasady bezpieczeństwa w Internacie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2  

w Białymstoku 

zakwaterowanych w czasie pandemii COVID- 19. 

 
 

ZASADY OGÓLNE: 

1. Na teren internatu nie mogą wejść osoby, które: 

− są na kwarantannie lub przebywają w izolacji domowej, albo mieszkają z osobą 

będącą na kwarantannie lub przebywającą w izolacji domowej 

− w przeciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą na COVID- 19; 

− w przeciągu 3 dni miały podwyższoną temperaturę 

− w danej chwili odczuwają objawy chorobowe takie jak: kaszel, duszności, bóle 

mięśni, zmęczenie organizmu. 

− osoby niebędące pracownikami ZSZ Nr 2 lub jego mieszkańcami, wyjątek 

stanowią pracownicy służb porządkowych i ratowniczych w uzasadnionych 

przypadkach. 

2. Osoby, których samopoczucie wskazuje na zakażenie COVID- 19 zostaną 

odizolowane w pokoju na parterze budynku. Osoby te nie mogą korzystać z 

pomieszczenia stołówki. 

3. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych, tj. np. podwyższona temperatura 

(powyżej 38°C) rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest natychmiast odebrać 

wychowanka z internatu 

4. Każda osoba wchodząca do internatu obowiązkowo dezynfekuje ręce. 

5. Wszystkie osoby przebywające w obiekcie starają się zachować dystans społeczny 

(ok. 2m) oraz zachowują zasady higieny dotyczące częstego mycia rąk oraz 

zakrywania łokciem twarzy podczas kichania i kaszlu, używania płynu do dezynfekcji 

rąk 

6. Wszystkie osoby zgłaszają wychowawcy/kierownikowi niepokojące objawy związane 

ze stanem zdrowia.  

 
 

 

 



ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W INTERNACIE: 

1. Mieszkaniec internatu musi przestrzegać zasady bezpieczeństwa, takich jak:  

zachowanie dystansu społecznego (2m),  

unikać dotykania oczu, nosa i ust,  

regularnym myciu rąk wodą z mydłem oraz płynem dezynfekującym  

nie podawać ręki na przywitanie 

korzystania z maseczki ochronnej (zasłonięte nos i usta) na korytarzach i strefach 

publicznych 

2. Wychowanek musi ograniczyć do minimum opuszczenie swego pokoju i korzystanie z 

przestrzeni wspólnych budynku. Jeśli zaistnieje konieczność korzystania z nich, 

należy stosować środki ochrony osobistej (maseczki ochronne, rękawiczki 

jednorazowe) i dezynfekować ręce oraz zachować dystans społeczny (2m) 

3. Nie ma odwiedzin w pokojach między mieszkańcamiinternatu oraz przez osoby z 

zewnątrz. 

4. Nie ma możliwości, żeby do internatu wchodziły osoby, które w nim nie zamieszkują. 

5. Każdorazowe wyjście mieszkańca musi zostać zgłoszone wychowawcy i odnotowane 

w zeszycie wyjść. 

6. Każdorazowy powrót po weekendzie będzie związany z mierzeniem temperatury ciała 

mieszkańca. 

7. Należy starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. 

8.  Wskazane jest częste wietrzenie pomieszczeń. 

 

NA STOŁÓWCE: 

1. Na stołówkę internatu mogą wejść TYLKO osoby będące mieszkańcami internatu lub 

osoby mające wykupiony obiad, posiadające założoną maseczkę ochronną 

(zdejmowaną tylko do spożycia posiłku) 

2. Ilość osób przebywających na stołówce jest ograniczona, przy stoliku mogą usiąść 

dwie osoby. 

3. Prosimy zachować dystans społeczny (ok. 2m), zwłaszcza przy oczekiwaniu przy 

okienku z wydawanie posiłków. 


