PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 Internat ZSZ PBO Sp. z o.o.
PODSTAWA PRAWNA
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 11 marca 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020.410 z późn.zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020
r.wsprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. 2020.493 z późn.zm.).
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16maja 2020 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020. 878).
4. Wytyczne do organizacji opiekiw bursach i internatach z dnia 15 maja
2020 r. Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz
Ministerstwa Edukacji Narodowej.
CEL PROCEDURY
Przygotowanie pracowników, wychowanków, rodziców i innych osób
współpracujących z placówką do realizacji zadań zawodowych w sposób
odpowiadający wymogom sanitarnym obowiązującym
w związku
pandemią wirusa COVID-19.
Regulamin z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa uwzględniajacy
stan zagrożenia epidemiologicznego
Procedura bezpieczeństywa na wypadek podejrzenia zakażenia
koronawirusem COVID-19
Zasady bezpieczeństwa na terenie placówki obowiązujące podczas
stanu epidemii dla wychowanków
Zasady bezpieczeństwa na terenie placówki obowiązujące podczas
stanu epidemii dla nauczycieli- wychowawców

Regulamin z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa uwzględniajacy
stan zagrożenia epidemiologicznego
1. Do placówki nie powinny przychodzić osoby, które mają objawy
chorobowe.
2. Należy dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do Internatu ZSZ
PBO dostępnym płynem do dezynfekcji.
3. W uzasadnionym przypadku należy niezwłocznie wdrożyć procedury
postępowaniana na wypadek podejrzenia zakażenia.
4. W placówce należy dbać o zachowanie czystości w miejscach pracy,
pokojach wychowanków oraz w przestrzeniach wspólnych.
5. Należy dbać o higienę, często myć ręce i dezynfekować je w razie
potrzeby.
6. Wszystkich obowiązuje konieczność zachowania dystansu
społecznego (odległość 2 m od innych osób).
7. Należy nosić osłonę nosa i ust w przestrzeniach wspólnych budynku.
8. Ogranicza się przebywanie w placówce osób z zewnątrz
do minimum.
9. Wychowankowie, wychowawcy oraz pracownicy muszą przestrzegać
obowiązujących ich procedur w okresie pandemii
oraz zasad
bezpieczeństwa podczas pobytu w placówce.

