Zasady bezpieczeństwa na terenie placówki obowiązujące podczas
stanu pandemii dla wychowawców
Wychowawco,
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 – 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,
w szczególności podczas kontaktu z wychowankami.
4. Zapoznaj wychowanków z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi
w internacie w czasie pandemii i wyjaśnij, dlaczego zostały one
wprowadzone.
5. Dopilnuj, by wychowankowie nie gromadzili się w pomieszczeniach
do wspólnego użytkowania, a także zachowywali dystans 1,5 m.
6. Zwracaj uwagę na dostępność płynu do dezynfekcji przy wejściu
do internatu oraz pozostałych rozmieszczonych w placówce.
Niezwłocznie zgłaszaj Kierownikowi internatu konieczność ich
uzupełniania.
7. Przypominaj uczniom o konieczności częstego mycia rąk
oraz używania środków ochrony osobistej podczas kontaktów
z innymi wychowankami lub pracownikami internatu.
8. Zadbaj o wietrzenie pomieszczeń mieszkalnych przez uczniów.
9. Zadbaj o czystość w pokoju wychowawców, poprzez przecieranie
z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego,
przedmiotów wspólnego użytku (telefon, klawiatura, termometr).
10. W przypadku złego samopoczucia wychowanków internatu,
w szczególności podwyższonej temperatury ciała, kaszlu oraz
trudności z oddychaniem, postępuj zgodnie z procedurami.

11. Śledź na bieżąco informacje, wytyczne i zalecenia w zakresie
koronawirusa umieszczane na stronach internetowych Głównego
Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.
Podczas stanu pandemii wychowawcy:
• pracują według ustalonego przez Kierownika Internatu
harmonogramu realizując zajęcia opiekuńczo-wychowawcze,
• powinni zachowywać dystans społeczny między sobą i uczniami
w przestrzeni placówki, wynoszący co najmniej 1,5 m.
• stosują środki ochrony osobistej zgodnie z wytycznymi GIS i MZ,
• unikają organizowania większych skupisk młodzieży w jednym
pomieszczeniu,
• informują kierownika placówki o wszelkich objawach chorobowych
młodzieży przebywającej w placówce,
• podczas wieczornej kontroli stanu osobowego dokonują pomiaru
temperatury podopiecznych danej grupy wychowawczej,
• wszyscy postępują zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami
Bezpieczeństwa w okresie pandemii dla Internatu ZSZ PBO
Sp. z o.o.

