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PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA CZAS POBYTU WYCHOWANKÓW  

W INTERNACIE SMS W GŁOGOWIE 

w terminach 

7-10, 18-19 czerwca 2020 r. - egzamin maturalny 

15-18 czerwca 2020 r. - egzamin ósmoklasisty 

 

Rozdział I 

Zagadnienia ogólne 

 

§ 1. Osoby przebywające w internacie SMS, zwanym dalej internatem, w terminach egzaminu 

maturalnego oraz egzaminu ósmoklasisty obowiązuje przestrzeganie ogólnych zasad 

bezpieczeństwa i higieny oraz ograniczeń przedstawianych i aktualizowanych przez Ministerstwo 

Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny, Ministra Edukacji Narodowej oraz niniejszych procedur.  

§ 2. Przyjmuje się, iż rodzic/opiekun prawny wychowanka niepełnoletniego oraz wychowanek 

pełnoletni zna czynniki ryzyka covid-19 oraz ma świadomość odpowiedzialności i ryzyka za 

podjętą decyzję związaną z pobytem w internacie. 

§ 3.  1. Niniejsze procedury wywiesza się na tablicy informacyjnej w internacie oraz publikuje na 

stronie internetowej szkoły www.sms.glogow.pl w zakładce „Internat”. 

2. W internacie wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk oraz             

dozowniki z płynem do dezynfekcji, do których stosowania wszyscy bezwzględnie są 

zobowiązani. 

§ 4. 1. Na teren internatu nie mogą wejść osoby, które: 

1) są  na  kwarantannie  lub przebywają w  izolacji  domowej, albo mieszkają  z  osobą 

będącą na kwarantannie lub przebywającą w izolacji domowej; 

2) w przeciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą na COVID–19; 

3) w przeciągu ostatnich 14 dni przebywały zagranicą; 

4) w przeciągu ostatnich 3 dni miały podwyższoną temperaturę; 

5) w danej chwili odczuwają objawy chorobowe takie jak: kaszel, duszności, bóle mięśni, 

zmęczenie organizmu itp. 

2. Do budynku internatu nie mogą wejść osoby niebędące pracownikami Szkół Mistrzostwa 

Sportowego w Głogowie lub jego mieszkańcami.  

 

Rozdział II 

Zasady zakwaterowania i pobytu wychowanków w internacie 

 

§ 5. O przyjęciu wychowanka do internatu decyduje kierownik internatu. 

§ 6. 1. W okresie egzaminów internat będzie czynny: 

1) od 7 czerwca 2020 r. od godz. 16:00 do 10 czerwca 2020 r. do godz. 18:00 oraz  
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18 czerwca 2020 r. od godz. 17:00 do 19 czerwca 2020 r. do godz. 16:00 – dla 

wychowanków zdających egzamin maturalny; 

2) od 15 czerwca 2020 r. od godz. 16:00 do 18 czerwca 2020 r. do godz. 14:30 – dla 

wychowanków zdających egzamin ósmoklasisty. 

2. Internat zamykany jest codziennie o godzinie 20:00. 

3. Zastrzega się, że w przypadku pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej lub na wskazania 

Inspekcji Sanitarnej oraz Ministra Edukacji Narodowej dopuszcza się możliwość zamknięcia 

Internatu w czasie trwania matur oraz egzaminu ósmoklasisty. 

§ 7. 1. Wychowankowie przyjeżdżający do internatu wchodzą do budynku pojedynczo, po 

wcześniejszym uzgodnieniu z wychowawcą. 

2. Wychowankowie muszą być zabezpieczeni we własne maseczki i jednorazowe rękawiczki. 

3. Osoby towarzyszące wychowankom w trakcie ich przyjazdu lub odjazdu nie mogą wejść do 

internatu. 

§ 8. 1. Do internatu mogą zgłaszać się tylko zdrowi wychowankowie, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną oraz ci, którzy w ciągu ostatnich czternastu dni nie mieli kontaktu 

z żadną osobą zarażoną, przebywającą w kwarantannie lub izolacji. 

2. Wychowankowie pełnoletni oraz rodzice/opiekunowie prawni osób niepełnoletnich  

zobowiązani są do  przekazania wychowawcy istotnych informacji o stanie zdrowia 

wychowanka, w celu zapewnienia mu odpowiedniej opieki podczas pobytu w internacie. 

3. W przypadku zaobserwowania u wychowanka, wychowawcy, pracownika internatu           

objawów chorobowych, osoba taka jest izolowana w wyodrębnionym, wyposażonym  

w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący pomieszczeniu. Zasady postępowania  

w takim przypadku określają odrębne procedury. 

§ 9. 1. Wychowawcy kwaterują po jednym wychowanku w pokoju z łazienką.  

2. W internacie obowiązuje zakaz używania łazienek ogólnodostępnych. 

§ 10. 1. Podczas pobytu w internacie wychowankowie przestrzegają zasad bezpieczeństwa  

i higieny obowiązujących podczas trwającej pandemii.  

2. Wychowanków obowiązuje : 

1) - mierzenie temperatury bezdotykowym termometrem podczas kwaterowania oraz 

wieczorem w następnych dniach pobytu w internacie, 

2) - noszenie maseczek, 

3) - noszenie rękawiczek jednorazowych lub częste mycie i dezynfekowanie rąk, 

4) - zachowania bezpiecznej odległości od drugiej osoby -  co najmniej dwumetrowej.  

3. Przy każdorazowym wejściu do internatu lub na stołówkę wychowanka obowiązuje 

dezynfekcja rąk. 

4. W internacie poza pokojem obowiązuje poruszanie się w maseczkach. 
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5. W przypadku wystąpienia w trakcie pobytu jakikolwiek objawów chorobowych obowiązkiem 

ucznia jest bezzwłoczne poinformowanie wychowawcy. 

§ 11. 1. Dla wychowanków zagwarantowano wyżywienie w formie śniadania oraz obiadokolacji 

składającej się z dwudaniowego obiadu oraz suchego prowiantu na kolację z wyłączeniem dnia 

wyjazdu kiedy serwowane jest śniadanie oraz dwudaniowy obiad. 

2. Wychowankowie korzystają ze stołówki według określonego grafiku. 

3. Grafik wywieszany jest na tablicach informacyjnych internatu i stołówki oraz zamieszczany na 

stronie internetowej szkoły www.sms.glogow.pl w zakładce „Internat”. 

4. Każdy wychowanek ma przydzielony jeden stolik na stołówce na cały czas pobytu w 

internacie. 

5. Podczas posiłku przy stole w stołówce może  przebywać tylko jedna osoba. 

6. Wszystkie posiłki są porcjowane i wydawane przez obsługę. 

7. Czas spożywania posiłku nie może przekraczać 30 minut. 

8. Po zjedzonym posiłku talerze indywidualnie należy oddać do okienka, zachowując bezpieczną 

odległość. 

§ 12. 1. Wyjście z internatu wychowanka odbywa się tylko w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach i wymaga uzgodnienia z wychowawcą. 

2. Każde wyjście z internatu wychowanek zobowiązany jest odnotować w zeszycie wyjść. 

3. Zabrania się zapraszania gości do internatu. 

4. Zabrania się spotkań towarzyskich na terenie internatu. 

5. Po zakończonym pobycie w internacie wychowanek zabiera wszystkie swoje rzeczy i zdaje 

klucz dyżurującemu wychowawcy. 

 

Rozdział III 

Procedury obowiązujące wychowawców i pracowników internatu 

 

§ 13. 1. Wychowawcy i pracownicy internatu zobowiązani są wykonywać pracę w sposób 

zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do 

wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych oraz współdziałać z pracodawcą 

i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Wychowawcy i pracownicy internatu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa  

i higieny obowiązujących podczas trwającej pandemii.  

§ 14. 1. 1. Wychowawcy i pracownicy internatu przebywają w internacie wyłącznie w godzinach 

świadczenia pracy. 

2. Pracownicy przebywają na wyznaczonych stanowiskach pracy. 

3. Pracownicy ograniczają kontakty interpersonalne do niezbędnego minimum. 

4. Wychowawców oraz pracowników internatu obowiązuje: 

1) mierzenie temperatury bezdotykowym termometrem przed przystąpieniem do pracy, 

http://www.sms.glogow.pl/
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2) noszenie maseczek lub przyłbic, 

3) noszenie rękawiczek jednorazowych lub częstego mycia i dezynfekowania rąk, 

4) zachowanie bezpiecznej odległości od drugiej osoby -  co najmniej dwumetrowej.  

5) dbanie o higienę własną oraz pomieszczeń socjalnych. 

5. W przypadku wystąpienia w trakcie pracy jakichkolwiek objawów chorobowych  

u wychowawcy oraz pracownika internatu jego obowiązkiem jest bezzwłoczne poinformowanie 

o tym fakcie kierownika internatu oraz odizolowanie się od wychowanków i innych 

pracowników. 

6. Wychowawcy oraz pracownicy internatu podczas kontaktu z uczniami mają założone 

maseczki oraz rękawiczki. 

7. Przy każdorazowym wejściu do internatu lub na stołówkę wychowawców oraz pracowników 

obowiązuje dezynfekcja rąk. 

8. Wychowawca do internatu wpuszcza tylko wychowanka, osoby towarzyszące przebywają na 

zewnątrz. 

9. Pracownicy internatu nie mogą wpuszczać do internatu osób trzecich. 

10. Obowiązkiem wychowawców jest każdorazowe dezynfekowanie kluczy, które były używane 

przez wychowanków. 

10. Codziennie myte są korytarze i klatki schodowe z użyciem płynów  dezynfekcyjnych oraz  

dezynfekuje się drzwi wejściowe, poręcze,  klamki i włączniki  świateł. 

§ 15. 1. Pracownicy w kontaktach z dostawcami towarów stosują środki ochrony osobistej 

(maseczki, rękawiczki). 

2. Każdą  dostawę  towaru  pracownicy  poddają  dezynfekcji. 

3. Pracownicy na kuchni dezynfekują pomieszczenia i sprzęty kuchenne przynajmniej raz 

dziennie. 

4. Posiłki pracownicy przygotowują w rękawiczkach.  

5. Posiłki pracownicy wydają w rękawiczkach i maseczkach. 

6.Pracownicy  przygotowują i  utrzymują pomieszczenie  stołówki w  stanie  zgodnym  

z obowiązującymi przepisami sanitarnymi, tzn.: 

1) stoliki ustawione są w odległości 2 m, 

2) przy każdym stoliku znajduje się 1 krzesło, 

3) po każdym posiłku stoliki i krzesła są dezynfekowane, 

4) podłoga w stołówce jest myta środkami dezynfekcyjnymi dwa razy dziennie. 

§ 16. Wychowawcy sprawującemu opiekę nad wychowankami przydziela się dodatkowe zadania 

na czas obowiązywania niniejszych procedur: 

1) wyjaśnianie uczniom zasad bezpieczeństwa obecnie obowiązujących w internacie, 

2) organizowanie opieki nad uczniami w czasie pobytu w internacie w sposób gwarantujący 

bezpieczeństwo uczniom i sobie – w tym: 

a) nie podawanie ręki na powitanie, 
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b) pilnowanie częstego i regularnego mycia i dezynfekcji rąk przez uczniów, 

c) zwracanie uwagi uczniom na nie dotykanie przez nich oczu, nosa i ust, 

d) uczenie zasłaniania ust i nosa przy kaszlu i kichaniu (wypracowanie zasady 

zasłaniania twarzy łokciem lub chusteczkę), 

e) unikanie organizowania większego skupiska uczniów, 

f) dawanie przykładu swoją osobą. 

§ 17. 1. Wychowawcy mierzą temperaturę wychowankom bezdotykowym termometrem podczas 

kwaterowania oraz wieczorem w pozostałe dni ich pobytu w internacie.  

2. W przypadku wystąpienia stanu podgorączkowego u wychowanka wychowawca odizolowuje 

go poprzez umieszczenie go w izolatce gdzie dokonuje przy zachowaniu szczególnej ostrożności 

pomiarów temperatury co 1 godzinę i odnotowuje ten fakt w karcie dyżuru i zawiadamia 

rodziców/opiekunów prawnych oraz kierownika internatu 

3. W przypadku stwierdzenia wystąpienia gorączki, kataru, kaszlu itp. u wychowanka 

bezwarunkowo zostaje on odizolowany od pozostałych wychowanków poprzez umieszczenie go 

w izolatce oraz zostaje wdrożona procedura postępowania dotycząca zarażenia koronawirusem, 

oraz zawiadamia rodziców/opiekunów prawnych, kierownika internatu i dyrektora szkoły, który 

powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Głogowie. 

§ 18. 1. W pokoju wychowawców znajdują się dodatkowe środki ochrony osobistej, takie jak 

rękawiczki, płyn dezynfekcyjny oraz maseczki jednorazowe. 

2. Pomieszczenie, w którym pracują wychowawcy powinno być po zakończeniu dyżuru 

wywietrzone. 

§ 19. 1. Podczas trwania dyżuru obowiązuje zachowanie wszelkiej ostrożności z uwzględnieniem 

ograniczenia kontaktów społecznych. 

2. Przekazanie dyżuru pomiędzy wychowawcami, kontaktowanie się z innymi pracownikami, 

jeżeli nie jest zachowana zasada dystansu 2m odbywa się w maseczkach i rękawiczkach. 

3. Harmonogram dyżurów wychowawców oraz jego zmiany ustala kierownik internatu. 

 

 

DYREKTOR SZKOŁY 

mgr Grzegorz Jandziak  
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GRAFIK POSIŁKÓW – INTERNAT SMS W GŁOGOWIE 
 

w terminach 

7-10, 18-19 czerwca 2020 r. - egzamin maturalny 

15-18 czerwca 2020 r. - egzamin ósmoklasisty 

 
 

 

8 czerwca 2020 r. 

7:00-8:00 śniadanie 

12:15-13:15 obiadokolacja 

9 czerwca 2020 r. 

7:00-8:00 śniadanie  

12:30-13:30 obiadokolacja 

10 czerwca 2020 r. 

7:00-8:00 śniadanie  

12:15-13:15 obiad  

16 czerwca 2020 r. 

7:00-8:00 śniadanie 

12:30-13:30 obiadokolacja 

17 czerwca 2020 r. 

7:00-8:00 śniadanie  

12:30-13:30 obiadokolacja 

18 czerwca 2020 r. 

7:00-8:00 śniadanie 

12:30-13:30 obiad  

19 czerwca 2020 r. 

7:00-8:00 śniadanie 

12:30-13:30 obiad  

 

Obiadokolacja - obiad dwudaniowy + suchy prowiant na kolację 

Obiad - obiad dwudaniowy 
 

 

 

 


