Zasady bezpieczeństwa na terenie placówki obowiązujące podczas
stanu pandemii dla pracowników obsługi
Pracowniku,
1. Przychodź do pracy zdrowy. Jeśli zaobserwujesz u siebie objawy
infekcji, pozostań w domu i skontaktuj się z lekarzem pierwszego
kontaktu w celu uzyskania teleporady medycznej.
2. 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.
3. Zachowaj zasady bezpieczeństwa opracowane na czas podwyższonej
ostrożności – bezpośrednio po wejściu do internatu dezynfekuj ręce
dostępnym płynem do dezynfekcji.
4. Pracownicy pracują w rękawiczkach i dbaja o higiene rąk.
5. Zachowaj odległość min. 1,5 m od wychowanków od innych
pracowników internatu, a w szczególności podczas kontaktu
z wychowankami.
6. Zadbaj o regularne wietrzenie pomieszczeń wspólnych w placówce
(stołowka, świetlica, korytarze). Ważne jest ścisłe przestrzeganie
czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń,
przedmiotów tak aby pracownicy i wychowankowie nie byli narażeni
na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji
7. Zadbaj o czystość w pokoju wychowawców i kierownika internatu:
powierzchnie, w tym podłogi, biurka i przedmioty (np. telefony,
klawiatury), klamki, poręcze powinny być regularnie użyciem wody i
detergentu lub środka dezynfekcyjnego.
8. Wszystkie miejsca, z których często korzystają pracownicy
i wychowankowiew szczególności toalety, ciągi komunikacyjne oraz
miejsca przeznaczone do wspólnego użytkowania powinny być
regularnie i starannie sprzątane i dezynfekowane.
9. Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, stoły, blaty, klamki, włączniki
światła, poręcze i inne przedmioty regularnie dezynfekuj środkiem do
dezynfekcji.

10.
Przeprowadzając dezynfekcję przestrzegaj zaleceń producenta
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
11.
Zwracaj uwagę na dostępność płynu do dezynfekcji przy wejściu
do internatu oraz w pozostałych rozmieszczonych dozownikach.
Niezwłocznie zgłaszaj Kierownikowi internatu konieczność ich
uzupełniania.
12.
Wykonuj pozostałe, inne prace zgodnie z zakresem czynności na
stanowisku pracy.
13.
Zachowuj szczególną ostrożność korzystając z portierni
i innych pomieszczeń służbowych służących do wykonywania swoich
obowiązków.
14.
Śledź na bieżąco informacje umieszczane na stronach
internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa
Zdrowia, wytyczne i zalecenia w zakresie koronawirusa

