REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA
BURSY SZKOLNEJ NR 1
OBOWIĄZUJĄCY W OKRESIE STANU ZAGROŻENIA
EPIDEMICZNEGO
1. W placówce mogą przebywać jedynie wychowankowie
i pracownicy bez objawów chorobowych dróg oddechowych
i których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
w warunkach domowych.
2. Przy wejściu do bursy wychowankowie i pracownicy są
zobowiązani do dezynfekowania rąk oraz poddania się
bezdotykowemu pomiarowi temperatury.
3. W przypadku podwyższonej temperatury ciała (powyżej 38o C)
i/lub wystąpienia u wychowanki/a, nagłych objawów infekcji dróg
oddechowych, zostanie ona/on natychmiast odizolowana/y
od innych osób w miejscu do tego przeznaczonym a także
niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie.
W razie niemożności szybkiego przyjazdu rodziców/ opiekunów
wychowawcy umożliwią skorzystanie z teleporady medycznej.
4. W przypadku podwyższonej temperatury ciała (powyżej 38o C)
u pracownicy/ka nie może ona/on zostać wpuszczona/y
do placówki.
5. Podczas kaszlu i kichania należy zakrywać usta i nos zgiętym
łokciem lub chusteczką – zużytą chusteczkę jak najszybciej
wyrzucić do zamkniętego kosza i umyć ręce.
6. Należy starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust,
nosa i oczu.
7. W przypadku kontaktów z innymi wychowankami/wychowawcami
i innymi pracownikami należy starać się zachować dystans
oraz nie podawać ręki na powitanie.
8. Wychowankowie powinni dołożyć wszelkich starań, aby
utrzymywać czystość w użytkowanych pomieszczeniach.
9. Wychowankowie powinni często myć ręce ciepłą wodą z mydłem.

10. Wychowankowie powinni, w miarę możliwości, jak najczęściej
wietrzyć pokoje.
11. Wychowankowie mają także obowiązek przechowywania
własnych podręczników, przyborów szkolnych oraz rzeczy
osobistych w przydzielonej im szafce i ograniczyć dostęp do nich
dla osób trzecich.
12. Nie należy zabierać ze sobą do bursy niepotrzebnych
przedmiotów.
13. W przestrzeniach wspólnych zostaną zachowane podwyższone
rygory bezpieczeństwa i higieny: stołówka, łazienki, kuchnia oraz
inne pomieszczenia wspólnie użytkowane będą regularnie myte
i dezynfekowane.
14. Podczas korzystania z pomieszczeń wspólnych (stołówka,
kuchnia, łazienki) obowiązują obostrzenia zapewniające
prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami
w czasie epidemii. Szczegółowe zasady korzystania z tych
pomieszczeń są zawarte w odrębnych regulaminach.
15. Przebywanie osób z zewnątrz w bursie jest ograniczone
do niezbędnego minimum, możliwość odwiedzin ma tylko jeden
rodzic, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności
(m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja
rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach. Pozostałe
osoby nie mają możliwości odwiedzin.
16. W celu zapewnienia szybkiej i skutecznej komunikacji
z rodzicami/opiekunami wychowanków rekomendowany jest
kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość:
poprzez kontakt mailowy: bs1wychowawcy@gmail.com,
telefoniczny: 63 242 45 58, + 48 533 192 828, oraz poprzez
Messegera.
17. W przypadku złego samopoczucia, a w szczególności
podwyższonej temperatury ciała, kaszlu oraz trudności
z oddychaniem wychowankowie powinni natychmiast
poinformować o tych wychowawcę, a pracownicy przełożonego.

