
                                        Lublin, dn. 31.08.2020 r. 

 

Regulamin pobytu  w Internacie Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego 

im. Stanisława Liebharta w Lublinie w czasie epidemii związanej z COVID-19. 

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz 

Ministerstwa Edukacji Narodowej z dn. 15.05.2020 r. i 12.08.2020 r. 

 

1. Młodzież przebywa w internacie w czasie dni, w których realizowane są zajęcia 
dydaktyczne w szkołach. W dni wolne od zajęć dydaktycznych w internacie mogą 
przebywać mieszkańcy, którzy ze względu na dużą odległość (powyżej 100 km) lub 
inne sytuacje każdorazowo uzasadnione i uzgodnione z wychowawcą przez 
wychowanka, rodzica/opiekuna nie mogą wyjechać do domu. 

2. Do internatu przyjmowani są i mogą w nim przebywać jedynie wychowankowie 
zdrowi, bez objawów infekcji górnych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie 
przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.  

3. Wychowanek ma obowiązek zgłosić wychowawcy ewentualny kontakt z osobą chorą 
na koronawirusa lub podejrzaną o to zakażenie, a także jeśli choruje na chorobę 
przewlekłą lub znajduje się w tzw. grupie ryzyka. 

4. Wychowanek nie mający objawów chorobowych, ale przebywający na kwarantannie 
lub jeśli w kwarantannie przebywa ktoś z jego najbliższego otoczenia lub mający 
objawy wykazujące na chorobę zakaźną nie może mieszkać i przebywać w internacie. 

5. Obowiązuje pomiar temperatury wychowanków. Mierzenie temperatury powinno 
odbyć się przed zakwaterowaniem do internatu, przy każdorazowym powrocie z 
domu do internatu oraz w sytuacji wystąpienia niepokojących objawów 
chorobowych. Wychowanek po przyjeździe do placówki, przed udaniem się do  
pokoju mieszkalnego zobowiązany jest do zgłoszenia się do pokoju wychowawców w 
celu odnotowania przyjazdu wychowanka do internatu i dokonania pomiaru 
temperatury. 

6. Wszelkie objawy infekcji i złego samopoczucia muszą być niezwłocznie zgłoszone do 
wychowawcy pełniącego dyżur. 

7. W przypadku złego samopoczucia wychowanka  internatu, w szczególności 
podwyższonej temperatury ciała, kaszlu oraz trudności z oddychaniem wychowanek 
powinien zostać odizolowany od innych mieszkańców, skorzystać z teleporady 
medycznej i zastosować się do zaleceń lekarza, a w przypadku wychowanka 
niepełnoletniego należy dodatkowo niezwłocznie powiadomić o tym 
rodziców/opiekunów w celu podjęcia dalszego postępowania. 

8. W razie wystąpienia u wychowanka objawów chorobowych COVID-19 podczas 
pobytu w internacie, wychowawca zgłasza Kierownikowi/Dyrektorowi szkoły, a ten 
kontaktuje się niezwłocznie z lekarzem lub najbliższą stacją sanitarno-
epidemiologiczną, która ustali dalsze postępowanie oraz informuje o zaistniałej 
sytuacji rodziców/opiekunów wychowanka.  

9. Wychowanek ma obowiązek zapoznać się z informacjami o zachowaniu zasad 
bezpieczeństwa sanitarnego na terenie internatu podczas obowiązywania stanu 
epidemii i przestrzegać tych zasad.   



10. Zalecane jest nie opuszczanie swojego pokoju i ograniczone korzystanie z przestrzeni 
wspólnych obiektu.  

11. Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w internacie do niezbędnego 
minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, 
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych 
obszarach – hole na terenie internatu oraz przy auli szkolnej. 

12. Wychowankowie internatu powinni starać się zachować dystans podczas pobytu w 
internacie (co najmniej 1,5 – 2 m), czystość w użytkowanych pomieszczeniach, często 
myć ręce ciepłą wodą z mydłem oraz wietrzyć pomieszczenia mieszkalne. Mają także 
obowiązek przechowywać własne podręczniki, przybory szkolne oraz rzeczy osobiste 
w przydzielonych im szafkach i ograniczyć dostęp do nich dla osób trzecich. Nie 
należy zabierać ze sobą do internatu niepotrzebnych przedmiotów. 

13. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to 
mieszkańcy, szczególnie po przyjściu ze szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze 
świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. Zasady te powinny też stosować 
wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice/opiekunowie, goście wychowanków.  

14. Obowiązkowe jest  stosowanie środków ochrony osobistej na terenie internatu 
(z wyjątkiem swojego pokoju i podczas kąpieli) - maseczek ochronnych, przyłbic, 
które wychowanek zapewnia sobie we własnym zakresie oraz używanie mydła i 
płynów dezynfekcyjnych do rąk (zapewnia placówka).  

15. Możliwe jest korzystanie z kuchni na terenie internatu w nowym reżimie sanitarnym,  
zgodnie z opracowanymi zasadami korzystania z kuchni internackiej.  

16. Z sali telewizyjnej mogą korzystać jednocześnie maksymalnie 4 osoby z zachowaniem 
dystansu.  

17. W czasie korzystania z części wspólnych obiektu wychowanek ma obowiązek 
ograniczać kontakty z innymi wychowankami przebywającymi na terenie  internatu 
(zakaz gromadzenia się) oraz pracownikami szkoły. W przypadku konieczności takiego 
kontaktu unika podawania ręki na powitanie, zachowuje dystans 2 m od rozmówcy.  

18. Wychowanek stosuje odpowiednią higienę kaszlu i kichania - zakrywa usta i nos 
zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą chusteczkę jak najszybciej wyrzuca do 
zamkniętego kosza i myje ręce. 

19. Zużyte środki ochrony indywidualnej (rękawiczki, maseczki, chusteczki) należy 
wyrzucać do oznakowanego zamykanego kosza wystawionego w dostępnym, 
widocznym miejscu). 

20. Należy unikać dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. 
21. Wychowanek używa jedynie swoich przyborów, akcesoriów. 
22. Pokój powinien być utrzymywany w czystości i higienie oraz często wietrzony. 
23. Zaleca się bieżące dezynfekowanie własnego telefonu, klawiatury komputera, myszki 

oraz innych, często dotykanych powierzchni.  
24. Wychowanek ma obowiązek korzystać z posiłków na stołówce. Zabrania się 

wynoszenia posiłków ze stołówki do pokoi w internacie.  
25. Nieprzestrzeganie niniejszych wymogów sanitarnych w placówce może skutkować 

usunięciem wychowanka z Internatu. 
 

 
Regulamin obowiązuje od dnia 31.08.2020 r. 
 


