
PROCEDURA FUNKCJONOWANIA INTERNATU W ZESPOLE 

SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO 

IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KRAKOWIE W OKRESIE 

PANDEMII WIRUSA SARS-COV-2 (POT. KORONAWIRUS) 

 

1. Internat jest czynny w dniach od 7 czerwca od godz. 20:00 do 10 czerwca do godz. 

17:00 oraz od 15 czerwca od godz. 20:00 do 19 czerwca do godz. 13:00, przy czym 

zakwaterowanie następuje nie wcześniej niż w przeddzień egzaminu. 

2. W internacie mogą przebywać jedynie zdrowi wychowankowie oraz pracownicy, bez 

objawów infekcji. 

3. Osoby przebywające w internacie mają możliwość pomiaru temperatury ciała 

w gabinecie higienistki szkolnej lub u wychowawcy. 

4. Osoby mające objawy wskazujące na chorobę zakaźną, mające bliski kontakt z osobą 

zakażoną, podejrzaną o zakażenie, przebywające w domu z osobami poddanymi 

kwarantannie lub izolacji nie mogą skorzystać z internatu. Powinny pozostać w domu 

i skorzystać z teleporady medycznej, a także stosować się do zaleceń lekarza. 

5. Rodzice wychowanków mają obowiązek poinformować wychowawcę internatu o stanie 

zdrowia ich dziecka, w szczególności o tym, czy dziecko choruje na chorobę przewlekłą 

i jest w grupie ryzyka. 

6. W jednym pokoju internatu może zostać zakwaterowany tylko jeden wychowanek. 

Każdy pokój posiada oddzielny sanitariat i prysznic, z którego może korzystać tylko 

jedna osoba. 

7. Podczas przebywania w internacie wychowankowie mogą używać jedynie swoich 

osobistych przyborów i akcesoriów. 

8. W czasie przebywania w internacie nie ma możliwości zapewnienia wyżywienia 

wychowankom. Przebywający mogą korzystać z kuchni, w celu przygotowania posiłku 

z półproduktów lub podgrzania gotowych posiłków. 

9. Wychowankowie mają zakaz gromadzenia się w pomieszczeniach wspólnego 

użytkowania. W kuchni może przebywać jednocześnie tylko jedna osoba. 

10. Wychowankowie oraz pracownicy przebywający w internacie mają obowiązek 

częstego mycia rąk wodą z mydłem oraz dezynfekcji rąk za pomocą udostępnionych 

płynów. Internat został wyposażony w odpowiednie instrukcje mycia oraz dezynfekcji 

rąk, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 



11. Wszystkie osoby będące na terenie internatu powinny zachowywać rekomendowany 

dystans – 2 m odległości od siebie. 

12. Osoby przebywające w internacie podczas kaszlu i kichania mają obowiązek 

zakrywania ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą chusteczkę należy jak 

najszybciej wyrzuć do zamkniętego kosza i umyć ręce wodą z mydłem. Zaleca się nie 

dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. 

13. Należy zadbać o częste wietrzenie pomieszczeń mieszkalnych internatu, a także części 

wspólnych.  

14. Bezwzględnie należy zadbać o czystość w internacie: 

− powierzchnie, w tym podłogi, biurka i przedmioty (np. telefony, klawiatury), klamki, 

poręcze powinny być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka 

dezynfekcyjnego,  

− wszystkie miejsca, z których często korzystają pracownicy i wychowankowie 

powinny być starannie czyszczone i dezynfekowane, w tym w szczególności toalety 

i kuchnie oraz miejsca przeznaczone do wspólnego użytkowania. 

15. Wychowankowie mają obowiązek zgłaszania pracownikom internatu pogorszenia się 

ich stanu zdrowia oraz wystąpienia jakichkolwiek objawów infekcji. 

16. W przypadku złego samopoczucia wychowanków internatu, w szczególności 

podwyższonej temperatury ciała, kaszlu, oraz trudności z oddychaniem, wychowawca 

powiadamia rodziców ucznia telefonicznie lub mailowo. Absolwenci powinni pozostać 

w internacie i skorzystać z teleporady medycznej, a także stosować się do zaleceń 

lekarza. 

17. Należy śledzić na bieżąco informacje umieszczane na stronach internetowych 

Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytyczne i zalecenia 

w zakresie koronawirusa (SARS-CoV-2), w tym zasady bezpiecznego postępowania. 

 

Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia 

u wychowanka/wychowawcy: 

1. Jeżeli wychowawca/wychowanek przejawia niepokojące objawy choroby zakaźnej, 

należy niezwłocznie odizolować go w przygotowanym do tego odrębnym 

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od 

innych osób.  



2. W przypadku, kiedy stan zdrowia osoby nie wymaga pomocy Państwowego 

Ratownictwa Medycznego, powinna ona pozostać w pokoju i skorzystać z teleporady 

medycznej, bądź udać się do domu indywidualnym (własnym) środkiem transportu lub 

zostać odebrana przez rodziców. 

3. W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia osoby należy wezwać pogotowie ratunkowe, 

aby przewieźć ją do najbliższego oddziału zakaźnego, a o zaistniałej sytuacji 

niezwłocznie poinformować rodziców/opiekunów oraz właściwą powiatową stację 

sanitarno-epidemiologiczną, która przeprowadzi wstępny wywiad epidemiologiczny. 

4. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem:  

a) poinstruowanie pracowników/wychowanków, że w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów nie powinni przyjeżdżać do internatu. Powinni 

pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania 

teleporady medycznej, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu 

zdrowia zadzwonić pod nr 999 albo 112 i poinformować, że mogą być zakażeni 

koronawirusem,  

b) śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz 

Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujących 

przepisów prawa,  

c) niezwłocznie odizolowanie osoby, u której podczas pobytu w internacie 

wystąpiły niepokojące objawy sugerujące chorobę zakaźną, powiadomienie 

właściwej miejscowo stacji sanitarno-epidemiologiczną i stosowanie się ściśle 

do wydawanych instrukcji i poleceń,  

d) poddanie gruntownemu sprzątaniu obszaru, w którym poruszała się osoba 

podejrzana o zakażenie, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz 

zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty),  

e) stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego 

przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę 

zaistniały przypadek, 

f) ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach 

obiektu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, co będzie 

pomocne w prowadzeniu dochodzenia epidemiologicznego przez Państwową 

Inspekcję Sanitarną. 


