Zasady bezpieczeństwa na terenie placówki obowiązujące podczas
stanu epidemii dla wychowanków
Do internatu przyjmowani są jedynie uczniowie zdrowi, bez objawów
chorobowych wskazujących na infekcję.
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1. Jeżeli poczujesz się źle podczas pobytu w internacie, niezwłocznie
zgłoś to wychowawcy, szczególnie, gdy zaobserwujesz u siebie
objawy infekcji.
2. Ogranicz opuszczanie swojego pokoju i korzystanie z przestrzeni
wspólnych budynku. Jeśli musisz z nich korzystać, stosuj środki
ochrony osobistej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe)
i dezynfekuj ręce.
3. Ogranicz kontakty z innymi wychowankami przebywającymi
na terenie internatu. W przypadku takich kontaktów nie podawaj ręki
na powitanie.
4. Zachowaj bezpieczną odległość od innych osób – rekomendowany
dystans to min. 1,5 m.
5. Podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem
lub chusteczką – zużytą chusteczkę jak najszybciej wyrzuć
do zamkniętego kosza i umyj ręce. Staraj się nie dotykać dłońmi okolic
twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
6. Używaj jedynie swoich przyborów i rzeczy osobistych. Przywieź
do placówki swoje poszewki i prześcieradło.
7. Zachowaj
zasady
ostrożności
podczas
samodzielnego
przygotowywania posiłków w aneksie kuchennym, używaj własnych
sztućców i naczyń, myj je z użyciem detergentów.
8. Dołóż wszelkich starań, aby pokój, w którym zostaniesz
zakwaterowany był utrzymany w czystości i higienie.
9. Często wietrz swój pokój.

10. Zachowaj podwyższone zasady ostrożności podczas sprzątania
swojego pokoju.
11. W okresie zakwaterowania w internacie w czasie pandemii ogranicz
swoje wyjścia na zewnątrz placówki do niezbędnego minimum.
12. Odwiedziny osób z zewnątrz, nie będących mieszkańcami internatu
są zakazane.
13. Dostawcy jedzenia nie będą wpuszczani na teren placówki.
14. Podczas wieczornej kontroli obecności ucznia odbywać się będzie
mierzenie temperatury ciała termometrem bezdotykowym.
15. Stosuj się do wszelkich zaleceń kierowanych przez wychowawcę tak,
aby Twój pobyt w placówce odbywał się z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa dla Ciebie, kadry pedagogicznej i personelu
pracującego w placówce.
16. Łamanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas stanu
epidemii w internacie będzie skutkowało opuszczeniem placówki.

Zobowiązuję się do przestrzegania powyższych zasad
..............................................................................
(data, podpis wychowanka - imię i nazwisko)

