Procedura dotycząca bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid – 19 w Internacie przy VII Liceum
Ogólnokształcącym w Warszawie:
 Do Internatu przyjęta może być wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 Wychowanek może przebywać w internacie do dnia, w którym zdaje
ostatni z egzaminów maturalnych. Jeśli jest to egzamin popołudniowy,
opuszcza internat najpóźniej w dniu następnym.
 Ze względów bezpieczeństwa wychowankowie mogą być zakwaterowani
w pokojach innych niż zajmowane przed zawieszeniem zajęć stacjonarnych
w szkołach.
 Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z wychowankiem na teren
Internatu.
 Przebywając w Internacie pracownicy oraz wychowankowie zachowują od
siebie odstęp (co najmniej 2 m) i stosują środki higieny osobistej.
Szczególnie często należy myć ręce.
 Wychowawcy będą zaopatrzeni w środki ochrony osobistej i środki
dezynfekujące.
 W Internacie nie mogą przebywać osoby z zewnątrz.
 Jeżeli wychowanek poczuje się źle podczas pobytu w internacie,
niezwłocznie powinien zgłosić to wychowawcy, szczególnie gdy
zaobserwuje u siebie objawy infekcji.
 Jeżeli wychowawca otrzyma informację o złym samopoczuciu
wychowanka, zwłaszcza infekcji, powinien bezzwłocznie umieścić
chorego w izolatce i skontaktować się z lekarzem w formie teleporady.
 Należy ograniczyć opuszczanie swojego pokoju i korzystanie z przestrzeni
wspólnych budynku. Jeśli wychowanek musi z nich korzystać, powinien
stosować środki ochrony osobistej (maseczki ochronne, rękawiczki
jednorazowe zapewnione we własnym zakresie) i dezynfekować ręce.
Bawełniane maseczki można zdezynfekować środkami antybakteryjnymi o
zawartości alkoholu minimum 70 proc. w postaci sprayu (maseczkę
spryskać dokładnie środkiem dezynfekującym i poczekać aż wyschnie)
albo piorąc w pralce w wysokiej temperaturze programem przeznaczonym
do prania bawełny. Maseczkę należy zmieniać za każdym razem, gdy robi
się wilgotna. Zdejmować ją trzeba bardzo ostrożnie, starając się nie dotykać
jej zewnętrznej strony i następnie włożyć do woreczka foliowego. Przed















praniem
lub dezynfekcją maseczek należy założyć rękawiczki
jednorazowe. Nie wolno wielokrotnie stosować tej samej maseczki bez jej
zdezynfekowania lub prania.
Środki ochrony osobistej (zużyte rękawiczki i maseczki) należy wrzucać
do śmieci zmieszanych.
Należy ograniczyć kontakty z innymi wychowankami przebywającymi na
terenie internatu; obowiązuje zakaz wzajemnych odwiedzin i gromadzenia
się w pomieszczeniach wspólnych oraz na korytarzach. W przypadku
kontaktów z innymi nie wolno podawać ręki na powitanie oraz należy
zachować odległość 2 m od rozmówcy.
Należy dołożyć wszelkich starań, aby pokój był utrzymany w czystości i
higienie, trzeba często go wietrzyć.
Wyjścia z Internatu są możliwe za zgodą wychowawcy i tylko w
uzasadnionych przypadkach.
Obowiązuje bezwzględny zakaz przyjmowania gości.
Posiłki będą wydawane w stołówce głównej, należy siadać tylko w
wyznaczonych miejscach z zachowaniem odległości między sobą.
Posiłki będą wydawane indywidualnie a nie w formie bufetu.
Podczas spożywania posiłków w stołówce nie obowiązuje nakaz noszenia
maseczek.
W stołówce należy zachować dyscyplinę utrzymania 2-metrowej
odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce do okienka.
Obowiązkowo należy zdezynfekować ręce przy wejściu do stołówki.
Świetlice, pokoje cichej nauki oraz aneks kuchenny będą zamknięte do
odwołania.
W razie potrzeby niniejsza procedura może być uzupełniana o kolejne
zasady.
UWAGA: ZNOSZENIE ZALECEŃ W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
PRZEZ ADMINISTRACJĘ PAŃSTWOWĄ NIE ZMIENIA ZASAD
OBOWIĄZUJĄCYCH W INTERNACIE W OKRESIE EGZAMINÓW
MATURALNYCH

