Regulamin pracy internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego Nr 1 w Suwałkach w okresie epidemii
COVID-19

1. W internacie może przebywać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej
internatu, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły/ internatu min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa
związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki
ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
3. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do internatu
należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz
unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
4. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć,
uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
Przybory wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
5. Każdy wychowanek internatu posiada własne przybory toaletowe oraz środki
higieny osobistej, które przechowuje we własnej szafce. Wychowankowie nie
powinni wymieniać się między sobą przyborami toaletowymi i środkami higieny
osobistej a także odzieżą.
6. Należy wietrzyć sale świetlicowe, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na
godzinę, a w razie potrzeby częściej. Sypialnie wychowanków powinny być
wietrzone po opuszczeniu ich przez dzieci oraz przed udaniem się
wychowanków na spoczynek, w razie potrzeby częściej.
7. Zaleca się w miarę możliwości korzystanie przez wychowanków internatu z
boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie ośrodka a także
poza nim, w miejscach, które nie są zbyt zaludnione.
8. Podczas realizacji zajęć świetlicowych należy zapewnić dystans społeczny
pomiędzy wychowankami.
9. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób
umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania
dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz
po przeprowadzeniu dezynfekcji.

10. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć świetlicowych należy czyścić
lub dezynfekować.
11. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do internatu niepotrzebnych przedmiotów.
W przypadkach trudności w przestrzeganiu tego zalecenia, należy dopilnować,
aby dzieci nie udostępniały swoich rzeczy, zabawek innym, natomiast
opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub
dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
12. Wychowankowie internatu powinni starać się zachować dystans społeczny
podczas pobytu w internacie, czystość w użytkowanych pomieszczeniach,
często myć ręce ciepłą wodą z mydłem oraz wietrzyć pomieszczenia
mieszkalne.
13. W przestrzeniach wspólnych należy zachować podwyższone rygory
bezpieczeństwa i higieny: częste mycie i dezynfekowanie łazienek, blatów w
pokojach oraz pomieszczeniach wspólnie użytkowanych. Młodzież
przebywająca w internacie może pod nadzorem wychowawcy dokonywać
czynności mających na celu dezynfekcję ww przedmiotów, miejsc w trakcie ich
używania. W grupach dla dzieci młodszych dezynfekcji dokonuje wychowawca.
14. Należy ograniczyć przebywanie w internacie osób z zewnątrz do niezbędnego
minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności przeciwepidemicznej.
15. W przypadku wystąpienia u wychowanka nagłych objawów infekcji dróg
oddechowych, należy natychmiast odizolować go w izolatce od innych osób i
niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania
dziecka z internatu oraz powiadomić dyrekcję Ośrodka.

