
REGULAMIN I PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA  

W OKRESIE PANDEMII COVID-19  

NA TERENIE INTERNATU W MOS NR 3 W WARSZAWIE 

 

 I. PODSTAWA PRAWNA  

− Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń  

i chorób  zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),  

− Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r  poz. 

59 ze zm.),  

− Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),  

− Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

w publicznych i niepublicznych szkołach  

i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),  

− Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r  

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 ( Dz. U z 2020r poz. 493),  

− Rozporządzenie MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r zmieniające rozporządzenie  

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567),  

− Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń  

i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2019 r. poz.1239),  

− Ustawa z dnia 14 marca 1985 r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2019 r. poz. 

59),  

− Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

w publicznych i niepublicznych szkołach  

i placówkach (Dz. U. 2003 r poz. 69),  

− Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 

2020 poz.780),  

− Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego 

Inspektoratu Sanitarnego z dnia 14 maja 2020r w sprawie egzaminów.  

− Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.05.2020 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 871) od dnia 22 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r .  

 



II. OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI  

1. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego 

reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.  

2. Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej w tym rękawiczki, maseczki ochronne, 

ewentualnie przyłbice, płyny dezynfekujące. Płyn do dezynfekcji rąk, rękawiczki zapewnia 

również przy wejściu do internatu oraz w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych.  

3. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, 

zakładania, ściągania rękawiczek, maski/przyłbicy.  

4. Przy wejściu do internatu wywiesza informację:  

a. dotyczącą objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu 

zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, zawierającą adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału 

zakaźnego;  

b. tablicę zawierającą numery telefonów do służb medycznych zawierającą numer infolinii 

Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie koronawirusa tel.: 800 190 590.  

5. Organizuje pracę wychowawców oraz pracowników obsługi i administracji na okres 

wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa COVID-19.  

6. Przekazuje rodzicom/prawnym opiekunom, wychowankom informacje o czynnikach ryzyka 

COVID-19, informuje o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję 

związaną z pobytem uczniów w internacie poprzez umieszczenie procedur wraz  

z załącznikami na stronie internetowej szkoły  

7. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji wychowanka lub pracownika wyposażone  

w zestaw ochronny: przyłbica, fartuch ochronny, półmaski, rękawiczki, płyn do dezynfekcji 

rąk. 

8. Zapewnia przy wejściu do internatu od strony kuchni płyn do dezynfekcji oraz informację 

na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.  

9. Jeśli wychowanek/ pracownik podczas pobytu w internacie będzie wykazywał objawy 

typowe dla koronawirusa (gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu) postępuje zgodnie z 

procedurami ujętymi w pkt. VI.  

10. Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie 

uprać lub dezynfekować w pokojach w których wychowankowie będą spać/uczyć się.  

11.  Dyrektor zapewnia rezerwowego wychowawcę, który będzie mógł zastąpić osobę, która  

z uzasadnionych powodów, w tym ze względu na chorobę, nie będzie mogła przyjść do 

pracy w dniu pełnienia dyżuru.  

 



III. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW OBSŁUGI I ADMINISTRACJI  

 

1. Pracownik pracuje w rękawiczkach i dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem 

dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.  

2. Wykonując prace porządkowe, wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.  

3. Zachowuje szczególną ostrożność korzystając z gabinetów, magazynków, dyżurki, innych 

pomieszczeń służących do wykonywania swoich obowiązków.  

4. Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, krzesła i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, 

panele do kodowania drzwi, blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, 

klawiatury komputerowe) regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z 

detergentem.  

5. Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie i 

starannie sprząta z użyciem wody z detergentem.  

6. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 

(duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym 

fakcie dyrektora placówki, swojego bezpośredniego przełożonego, sekretariat 

szkoły.  

 

OBOWIĄZKI WYCHOWAWCY  

 

1. Pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu (grafik dyżuru na tablicy 

informacyjnej w pokoju wychowawców).  

2. Wychowawca nie może przyjść do internatu, jeżeli przebywa w domu z osobą na 

kwarantannie, lub jest w izolacji w warunkach domowych, albo sam jest objęty 

kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.  

3. Wyjaśnia wychowankom przed pobytem w Internacie (na terenie Placówki) zasady 

obowiązujące w MOS Nr 3 ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad 

higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem:  

a. zakazie bliższego (nie mniej niż 1,5 m) kontaktowania się z innymi osobami;  

b. niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania 

higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym 

łokciem lub chusteczką.  

4. Przestrzega zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.  

5. Unika organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu tj. toaleta, hol, 

korytarz, pomieszczenie do nauki, stołówka internatu.  



6. Wychowawcy powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni 

placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra.  

7. Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy 

twarzy, ust, nosa i oczu.  

8. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, 

kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora 

placówki.  

 

IV. OBOWIĄZKI RODZICÓW I WYCHOWANKÓW  

 

1. Rodzice i wychowankowie są zobowiązani do zapoznania się z procedurami 

bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 na terenie MOS Nr 3 w Warszawie 

dostępnymi na stronie internetowej Placówki 

2. Dostarczają do placówki uzupełnioną Deklarację: załącznik nr 1 (do pobrania ze strony 

Placówki) 

3. Rodzic nie może wejść na teren Internatu, z wyjątkiem sytuacji, kiedy wychowanek 

wymaga pomocy lub jego wsparcia. Swój pobyt ogranicza do minimum, z zachowaniem 

wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 

dezynfekcja rąk) i w wyznaczonych strefach. 

4. W przypadku korzystania z kuchni internatu i znajdujących się tam sprzętów AGD, 

wychowankowie zachowują wysoki reżim sanitarny.  

5. Rodzice regularnie przypominają uczniowi o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu 

rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, 

nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania 

czy kasłania.  

6. Wychowankowie mieszkający w internacie mają zakaz wnoszenia na teren internatu 

zbędnych rzeczy, maskotek, kartonów, reklamówek ze sklepów, itp.  

7. Wychowankowie przebywając w stołówce, zajmują stałe, wyznaczone przez wychowawcę 

miejsce przy stole. Przygotowane posiłki roznoszą dyżurni zaopatrzeni w maseczkę 

ochronną i jednorazowe rękawiczki. Jednocześnie po stołówce poruszać się mogą dyżurni 

tylko jednej grupy.  

 



V. PRACA INTERNATU W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM 

 

1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego dni i godziny pracy Internatu to: niedziela od 

godz. 18.00 – piątek do godz. 17.00.  

2. Internat zapewnia wychowankowi wyżywienie podczas jego pobytu.   

3. Jeżeli wychowanek wykazuje oznaki osoby chorej i pomiar temperatury będzie 

podwyższony nie zostanie w dniu przyjazdu przyjęty do internatu, natomiast jeśli będzie 

już przebywał w internacie - zostanie wdrożona procedura z pkt. VI.  

 

VI. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM      

     KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19 W PODCZAS POBYTU  

     W INTERNACIE.  

 

1. Wychowanek u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby 

COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) bezzwłocznie, przez wychowawcę wyposażonego 

w przyłbicę, fartuch ochronny i rękawiczki zostaje odizolowany do IZOLATORIUM 

mieszczącego się na parterze, obok gabinetu pielęgniarki. Wychowawca pozostaje  

z wychowankiem utrzymując min. 1,5 m odległości.  

2. Wychowawca niezwłocznie powiadamia Rodziców/Opiekunów prawnych wychowanka  

o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go z internatu oraz informuje Dyrektora 

szkoły. 

3.  Rodzic po odebraniu z placówki dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek 

poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza. 

4. Dyrektor placówki informuje organ prowadzący o podejrzeniu zakażenia ucznia.  

5. Rodzice dzieci z klasy/grupy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie telefonicznie 

informowani są o zaistniałej sytuacji. 

6. Wychowawca, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby 

COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę):  

a. zgłasza ten fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – 

izolatorium;  

b. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się  

w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki;  

c. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby, które podejmują dalsze kroki 

bezpieczeństwa. 

 

 



7. Dyrektor zleca poddanie gruntownemu sprzątaniu obszaru, w którym poruszała się osoba  

podejrzana o zakażenie, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekowanie 

powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty) 

8. Dyrektor zleca ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/ 

częściach placówki, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, co będzie 

pomocne w prowadzeniu dochodzenia epidemiologicznego przez Państwową Inspekcję 

Sanitarną.  

 
 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.  

 

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez Dyrektora.  

2. Procedury obowiązują do odwołania. 

3. Załączniki: 

Załącznik nr 1 – oświadczenie Rodzica/Opiekuna prawnego wychowanka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

 

 DEKLARACJA RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO WYCHOWANKA  

 

 

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:  

1. Zapoznałem/łam się z treścią „Wewnętrznych procedur bezpieczeństwa w warunkach 

pandemii COVID – 19 obowiązujących w Internacie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 

Nr 3 w Warszawie” 

2. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących  „Wewnętrznych procedur 

bezpieczeństwa w warunkach pandemii COVID – 19 obowiązujących w Internacie 

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 3 w Warszawie” związanych z reżimem 

sanitarnym, przede wszystkim: przyjścia do internatu tylko i wyłącznie zdrowego 

dziecka/mnie bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz natychmiastowego 

odebrania dziecka z placówki/mojego wyjazdu w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak 

chorobowych w czasie pobytu w szkole.  

3. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby  

u wychowanka, wychowanek nie zostanie w danym dniu przyjęty do Placówki. 

4. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała przy wejściu do Placówki termometrem,  

w razie zaobserwowania u mnie niepokojących objawów zdrowotnych nie zostanę  

w Placówce i nie będę narażał innych mieszkańców internatu. 

5. Zobowiązuję się do poinformowania Dyrektora szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji 

zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.  

 

Warszawa, dn. ……………………………….. 

 

............................................................................................................................ 

( nazwisko i imię oraz adres zamieszkania Rodzica/ Opiekuna prawnego/wychowanka). 

 


