Regulamin organizacji pracy Internatu w czasie epidemii
1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji
Narodowej, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz zarządzeń Dyrektora
Technikum im. św. Józefa w Kaliszu i Kierownika Internatu tejże placówki.
2. W Internacie mogą przebywać jedynie wychowankowie i wychowawcy, którzy nie wykazują
objawów chorobowych dróg oddechowych oraz gdy ich domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych bądź w izolatoriach.
3. Podczas powrotu do Internatu po niedzieli lub przerwie świątecznej bądź wakacyjnej, wychowanek
ma obowiązek natychmiastowego pojawienia się w pokoju wychowawców celem zmierzenia
temperatury ciała. Czynności dokonuje wychowawca, który w przypadku stwierdzenia temperatury
wyższej niż 37.3, może odmówić przyjęcia wychowanka do Internatu, o czym niezwłocznie
powiadamia rodziców lub opiekunów wychowanka.
4. W każdym pomieszczeniu Internatu wymagane jest przestrzeganie zasad higieny i czystości.
W celu weryfikacji przestrzegania tych zasad, wychowawcy są zobowiązani do sprawdzania
czystości w pokojach wychowanków przynajmniej dwa razy dziennie: po przyjściu ze śniadania
oraz po przyjściu z kolacji. Ponadto czystość pokoi będzie sprawdzana po sprzątaniu tygodniowym,
które przewiduje Regulamin Internatu.
5. Wychowankowie i wychowawcy Internatu są zobowiązani do częstej dezynfekcji rąk lub ich mycia
wodą z mydłem. W tym celu w świetlicy, na oknach między piętrami oraz w pokoju wychowawców
są umieszczone płyny do dezynfekcji rąk. Nie wolno wchodzić do Internatu bez wcześniejszej
dezynfekcji rąk.
6. Wychowankowie są zobowiązani do dezynfekcji klamek od swoich pokoi, a wychowawcy klamek
od pokoju wychowawców, świetlicy, drzwi wejściowych do Internatu, drzwi w korytarzach i drzwi
prowadzących do piwnicy.
7. W przestrzeniach wspólnych (korytarze, świetlica, jadalnia, kaplica) wychowankowie
i wychowawcy są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przez maseczkę lub przyłbicę. Internat nie
zapewnia dla wychowawców i wychowanków środków ochrony osobistej. Środki ochrony
wychowankowie mogą zdjąć w swoich pokojach, wychowawcy w pokoju wychowawców, jeżeli
nie przebywają w nim wychowankowie albo osoby obce oraz wszyscy podczas spożywania
posiłków w jadalni lub świetlicy.
8. W czasie epidemii wyjścia na tzw. miasto zostają ograniczone do jednego wyjścia na tydzień. Na
każde wyjście wychowanek musi posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.
9. W czasie epidemii zawieszone są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Wtorkowa Msza święta
będzie odprawiana w grupie siedmioosobowej pod opieką wychowawcy (razem 9 osób:
7 wychowanków, wychowawca, ksiądz). Komunia święta będzie udzielana wyłącznie na rękę.
Kapłan odprawiający Eucharystię jest zobowiązany do dezynfekcji dłoni przed i po udzieleniu
Komunii świętej.
10. W czasie wolnym można korzystać z siłowni. Liczba osób na siłowni winna wynosić maksymalnie
cztery osoby (trzech wychowanków i jeden wychowawca). Czas użytkowania siłowni to
maksymalnie 30 minut. Po ćwiczeniach wychowankowie wraz z wychowawcą są zobowiązani do
dezynfekcji używanego sprzętu.

11. Wychowankowie mogą również korzystać ze świetlicy, w której mogą przebywać w tym samym
czasie trzy osoby. Przed wejściem do pomieszczenia wychowankowie powinni zdezynfekować
ręce, a po opuszczeniu świetlicy zdezynfekować blat stołu, który używali oraz inne przedmioty,
których używali.
12. W czasie epidemii nie można przyjmować w Internacie, nawet w świetlicy, gości spoza placówki.
Do pokoju wychowanka mogą wejść: wychowankowie, wychowawcy, kierownik Internatu,
pracownicy szkoły, rodzice lub opiekunowie wychowanków z zachowaniem zasad sanitarnych
(zasłonięcie ust i nosa, dezynfekcja rąk albo jednorazowe rękawiczki ochronne). Zaleca się
wychowankom nie przebywanie w innych pokojach niż swoje. Maksymalna liczba osób w pokoju
to trzy osoby.
13. Wychowankowie Internatu powinni starać się zachować dystans podczas pobytu w placówce,
czystość w użytkowanych pomieszczeniach, często myć ręce ciepłą wodą z mydłem oraz regularnie
wietrzyć pomieszczenia mieszkalne.
14. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zakażenia się SARS-CoV-2 lub inną chorobą dróg
oddechowych, wychowanek zostanie odizolowany w osobnym pomieszczeniu (pokój nr 218) do
czasu odebrania dziecka przez rodziców lub wychowawców. Do wskazanego pomieszczenia mogą
wejść jedynie wychowawcy i rodzice lub opiekunowie dziecka. Wychowawca jest zobowiązany
do natychmiastowego poinformowania rodziców lub opiekunów o podejrzeniu zarażenia się
wskazaną chorobą przez wychowanka, a rodzice lub opiekunowie do jak najszybszego odebrania
dziecka z Internatu i skontaktowania się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.
15. Pracownicy obsługi i administracji Internatu oraz Technikum powinni ograniczyć kontakty
z wychowankami Internatu.
16. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pracownicy Internatu
powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki
zdrowotnej, a także powiadomić Dyrektora Technikum i Kierownika Internatu o zaistniałej
sytuacji.
17. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów
infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej
opieki zdrowotnej, powiadomić Dyrektora Technikum i Kierownika Internatu oraz udać się do
swojego domu lub do pokoju nr 218 w Internacie do czasu kolejnych wskazań lekarza lub
powiatowego inspektora sanitarnego.
18. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, należy poddać
sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe.
19. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie Internatu należy stosować się do
zaleceń państwowego inspektora sanitarnego.
20. W przypadku wprowadzenia kwarantanny wychowankowie powinni być przygotowani na
dwutygodniowy okres pobytu w Internacie, to znaczy zabrać ze sobą odpowiednią ilość odzieży
i bielizny osobistej.
21. W kwestiach, których nie uwzględnia powyższy regulamin, a dotyczących pracy Internatu w czasie
epidemii, należy zwracać się do Dyrektora Technikum lub Kierownika Internatu.

