
...........................................................................................          
Imię i nazwisko  
wychowanka  

 

......................................................................................................                 
Imię i nazwisko rodzica/rodziców (opiekunów prawnych)  

 

............................................................................................            
Numery telefonu do kontaktu  

                              Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych 

Oświadczam, że moja córka/ mój syn/córka ................................................................. nie 

miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, 

otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. 

Na dzień złożenia oświadczenia, stan zdrowia dziecka jest dobry, dziecko nie przejawia 

żadnych oznak chorobowych (podwyższona temperatura, katar, kaszel, biegunka, 

duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe). 

Zobowiązuję się niezwłocznie poinformować wychowawcę o wystąpieniu ww. oznak 

chorobowych i nie wysyłać do internatu dziecka z jakimikolwiek objawami 

chorobowymi, oraz w sytuacji gdy ktoś z najbliższego otoczenia dziecka jest chory lub 

przebywa na kwarantannie. 

Jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w internacie procedur 

związanych z reżimem sanitarnym oraz odbierania telefonu z internatu o każdej porze 

dnia i nocy a także jak najszybszego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia 

jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie jego pobytu w internacie. 

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury u mojego dziecka z wykorzystaniem termometru 

bezdotykowego. 

Zobowiązuję się do wyposażenia dziecka w indywidualne osłony nosa i ust, rękawiczki 

jednorazowe. Dopilnowania by dziecko ograniczyło się do przywiezienia do internatu jedynie 

rzeczy niezbędnych. Wspierania wychowawców w przestrzeganiu procedur związanych z 

podwyższonym przestrzeganiem przepisów sanitarnych i epidemiologicznych. 

Zobowiązuję się do poinformowania o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie 

wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu, tj. gdy ktoś z mojej rodziny zostanie objęty 

kwarantanną lub zachoruje na Covid – 19. 

W trakcie trwania pandemii wizyty rodziców w pokojach uczniów nie będą możliwe, 

dziecko może spotkać się z rodzicem na zewnątrz internatu, w odosobnionych 

przypadkach należy zgłosić wychowawcy potrzebę odwiedzin, do których może dojść 

jedynie za wiedzą i zgodą wychowawcy. 

 

……………….………………………   

podpis opiekuna  



 

APEL DO RODZICÓW 

1. Zanim zdecydujesz o pobycie dziecka w placówce, zapoznaj się z 

Regulaminem na czas trwania pandemii COVID-19 obowiązującym w 

Internacie . 

2. Nie posyłaj dziecka do internatu, jeżeli miało bliski kontakt z osobą 

zakażoną, podejrzaną o zakażenie lub przebywało w domu z osobami 

poddanymi kwarantannie lub izolacji. 

3. Przekaż pracownikom internatu niezbędne informacje o stanie 

zdrowia dziecka, jeżeli cierpi ono na chorobę przewlekłą lub znajduje 

się w tzw. grupie ryzyka. 

4. Upewnij się, czy placówka posiada Twoje aktualne dane do kontaktu 

(nr telefonu). 

5. Zaopatrz dziecko w maseczki ochronne oraz rękawiczki 

jednorazowe ( zapas na tydzień ). 

6. W sprawach ważnych kontaktuj się z placówką telefonicznie. 

7. Spotkanie osobiste z pracownikiem internatu będzie możliwe po 

wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym. 

8. Przypomnij dziecku o konieczności zachowania zasad 

bezpieczeństwa. 

 

 

 

 

 



REGULAMIN FUNKCJONOWANIA  

INTERNATU 

W SOSW2 W CZASIE PANDEMII 

Zasady funkcjonowania internatu na czas trwania pandemii COVID-19 dla 

wychowanka 

Wychowanku, 

1. Do internatu przyjmowani są jedynie zdrowi wychowankowie, bez objawów 

infekcji. Zostań w domu, jeżeli miałeś bliski kontakt z osobą zakażoną, 

podejrzaną o zakażenie lub przebywającą w domu z osobami poddanymi 

kwarantannie lub izolacji. 

2. Zgłoś wychowawcy każdy ewentualny kontakt z osobą chorą/podejrzaną o 

zakażenie koronawirusem lub jeśli poczujesz się źle i zaobserwujesz u siebie 

objawy infekcji podczas pobytu w internacie. 

3. Zapoznaj się z informacją o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na terenie 

internatu podczas obowiązywania stanu epidemii i przestrzegaj tych zasad oraz 

stosuj się do poleceń wychowawcy. 

4. Po wejściu do budynku szkoły i internatu bezwzględnie zdezynfekuj ręce 

udostępnionym środkiem dezynfekującym. 

5. Ogranicz opuszczanie swojego pokoju i korzystanie z przestrzeni wspólnych 

budynku. 

6. Ogranicz kontakty z innymi wychowankami przebywającymi na terenie 

internatu. W przypadku takich kontaktów nie podawaj ręki na powitanie, 

zachowaj odległość od rozmówcy - rekomendowany dystans to min. 1,5 m. 

7. Noś osłonę nosa i ust w przestrzeniach wspólnych budynku. 

8. Zużyte maseczki lub rękawiczki jednorazowe wyrzucaj do oznakowanych 

pojemników. 



9. Podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – 

zużytą chusteczkę jak najszybciej wyrzucić do zamkniętego kosza i umyj ręce. 

10. Staraj się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. 

11. Dołóż wszelkich starań, aby pokój był utrzymany w czystości i higienie.  

Często wietrz swój pokój. 

12. Używaj jedynie swoich przyborów i akcesoriów. 

13. Przechowuj własne podręczniki, przybory szkolne oraz rzeczy osobiste w 

przydzielonym miejscu i ogranicz dostęp do nich osobom trzecim. 

14. Pamiętaj, że w trakcie trwania pandemii: 

 W trakcie przemieszczania się ciągami komunikacyjnymi (korytarze, 

schody) obowiązuje ruch jednokierunkowy oznaczony strzałkami  (unikamy 

chodzenia środkiem). 

 W placówce obowiązuje zakaz odwiedzin (zakaz przebywania osób z 

zewnątrz). 

 Każde wyjście i powrót do internatu należy odnotować. 

 Wyjścia z internatu należy ograniczyć do minimum. 

 Należy unikać zgromadzeń w pomieszczeniach do wspólnego użytkowania  

i stosować w nich środki ochrony osobistej z zachowaniem dystansu 

społecznego. 

 Należy ograniczyć opuszczanie pokoju. 

15. W trakcie trwania pandemii wizyty rodziców w pokojach uczniów nie będą 

możliwe, wychowanek może spotkać się z rodzicem na zewnątrz internatu, w 

odosobnionych przypadkach należy zgłosić wychowawcy potrzebę odwiedzin, 

do których może dojść jedynie za wiedzą i zgodą wychowawcy. 

 

 

 



Zasady funkcjonowania internatu na czas trwania pandemii COVID-19 dla 

wychowawcy. 

1. Przychodź do pracy zdrowy. Jeżeli miałeś kontakt z osobą chorą na 

koronawirusa lub podejrzaną o tę chorobę, mieszkasz z osobami poddanymi 

kwarantannie lub izolacji lub, sam podlegasz tym obowiązkom – nie przychodź do 

pracy i poinformuj o tym przełożonego. 

2. Zachowaj zasady bezpieczeństwa opracowane na czas podwyższonej 

ostrożności – myj ręce bezpośrednio po wejściu do internatu oraz dezynfekuj je 

dostępnym płynem do dezynfekcji, zachowaj odległość min. 1,5 m od 

wychowanków i innych pracowników internatu, stosuj środki ochrony osobistej 

podczas dyżuru, w szczególności podczas kontaktu z wychowankami oraz w 

trakcie przebywania w przestrzeniach budynku użytkowanych przez inne osoby. 

3. Zapoznaj wychowanków z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w 

internacie i wyjaśnij, dlaczego zostały one wprowadzone. 

4. Dopilnuj, by wychowankowie nie gromadzili się w pomieszczeniach do wspólnego  

użytkowania oraz żeby stosowali w nich środki ochrony osobistej, a także 

zachowywali dystans 1,5 m. 

5. Zwracaj uwagę na dostępność płynu do dezynfekcji przy wejściu do internatu 

oraz we wszystkich pomieszczeniach użytkowanych wspólnie. Niezwłocznie 

zgłaszaj konieczność ich uzupełniania.  

6. Przypominaj uczniom o konieczności częstego mycia rąk oraz używania środków 

ochrony osobistej podczas kontaktów z innymi wychowankami lub pracownikami 

internatu. 

7. Zadbaj o wietrzenie pomieszczeń mieszkalnych oraz przestrzeni do wspólnego 

użytkowania w internacie. 

9. W przypadku złego samopoczucia wychowanków stosuj zasady postępowania w 

przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 w internacie. 

10. Śledź na bieżąco informacje umieszczane na stronach internetowych 

Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytyczne i zalecenia 

w zakresie koronawirusa (SARS-CoV-2), w tym zasady bezpiecznego 

postępowania. 

 



Zakwaterowanie wychowanków w internacie. 

1. Przed przyjazdem do internatu należy zapoznać się z Regulaminem Internatu i 

zasadami przebywania w internacie na czas pandemii COVID-19. Wszystkie 

niezbędne informacje o zasadach pobytu wychowanków w Internacie są dostępne 

na stronie internetowej szkoły. 

2. Rodzic zobowiązany jest do wypełnienia ankiety wstępnej i przekazania jej 

dyżurującemu wychowawcy podczas przyjazdu młodzieży do internatu. Ankieta 

dostępna jest w sekretariacie i internacie. 

3. W internacie zostaną zakwaterowani wyłącznie wychowankowie, którzy nie 

mają objawów chorobowych wskazujących na infekcję. 

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 przebywać na terenie internatu. 

5. Na teren internatu może wejść tylko wychowanek. 

6. Po każdorazowym wejściu do internatu należy obowiązkowo zdezynfekować 

dłonie oraz mieć założoną maseczkę w przestrzeni ogólnodostępnej (nie dotyczy 

pokoi, w których będą mieszkać wychowankowie). 

7. Na terenie placówki należy zachować bezpieczny odstęp od innych osób: 

koleżanek, kolegów, wychowawców i innych pracowników. 

8. Przed wejściem do internatu należy zachować bezpieczny odstęp od innych 

osób oczekujących na zakwaterowanie. 

9. Przydział pokoju oraz odbiór klucza będzie miał miejsce przy pokoju 

wychowawców. 

10. Do internatu nie należy przywozić sprzętu typu czajniki, kuchenki elektryczne 

itd. 

11. Wychowankowie przywożą ze sobą własne środki higieniczne, rzeczy osobiste 

oraz sztućce, talerzyk, miskę i kubek do własnego użytku. Po zakwaterowaniu 

przechowują te przedmioty tylko w wyznaczonych miejscach.  

12. Nie będzie możliwości swobodnego korzystania z kuchni internatu ( tylko pod 

nadzorem wychowawcy ). 

 



Zasady bezpieczeństwa  

Podczas opuszczania internatu na weekend. 

 

1. W pakowaniu bierze udział wyłącznie wychowanek. 

2. Podczas wykwaterowania w pokoju mogą przebywać maksymalnie 2 osoby, w 

tym wychowawca. 

3. Nie należy przemieszczać się między pokojami. 

4. Należy unikać skupisk ludzi i zachować dystans społeczny – odległość 1,5 m od 

innych osób. 

Pamiętaj: 

5. Odpady z pokoju wynieś bezpośrednio do wyznaczonych śmietników. 

6. Wszystkie przedmioty, które nadają się do ponownego użytku np. niepotrzebne 

książki, ubrania, talerze, sztućce itp. pozostaw czyste w wyznaczonych 

miejscach. 

7. Pokój pozostaw posprzątany. 

8. Po wyniesieniu rzeczy wypisz się w książce wypisów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


