REGULAMIN
obowiązujący w Bursie Szkolnej Caritas
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Grudziądzu
na czas trwania epidemii COVID-19

Podstawa prawna
Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dla
publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

I.

Zasady funkcjonowania Bursy Szkolnej Caritas na czas trwania epidemii COVID-19 dla
rodziców/opiekunów prawnych

Rodzicu:
1. Zanim zdecydujesz o pobycie dziecka w placówce, zapoznaj się z Regulaminem na czas
trwania epidemii COVID-19 obowiązującym w Bursie Szkolnej Caritas w Grudziądzu.
2. Nie posyłaj dziecka / dzieci do placówki, jeżeli miało bliski kontakt z osobą zakażoną,
podejrzaną o zakażenie lub przebywało w domu z osobami poddanymi kwarantannie lub
izolacji.
3. Przekaż kierownikowi Bursy / wychowawcy niezbędne informacje o stanie zdrowia dziecka,
jeżeli cierpi na chorobę przewlekłą lub znajduje się w tzw. grupie ryzyka.
4. W sprawach ważnych kontaktuj się z placówką pod numerami telefonów /56/ 46 57 820;
Kierownik Bursy 515 907 939.
5. W razie potrzeby osobistego kontaktu z Kierownikiem Bursy lub wychowawcą telefoniczne
umów spotkanie. W trakcie spotkania obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie
dystansu społecznego.
6. Przypomnij dziecku o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa.
7. Dopilnuj, aby dziecko nie zabierało niepotrzebnych przedmiotów.
8. W przypadku zauważania objawów infekcji u Państwa dziecka – nie wymagających
interwencji służb medycznych – wychowawca niezwłocznie przekaże Państwu taką
informację, jednocześnie umieszczając podopiecznego w izolatce i prosząc Państwa
o zabranie dziecka do domu indywidualnym (własnym) środkiem transportu.

II.

Zasady funkcjonowania Bursy Szkolnej Caritas na czas trwania epidemii COVID-19 dla
wychowanków

Wychowanku:
1. W Bursie Caritas mogą przebywać jedynie zdrowi wychowankowie, bez objawów infekcji.
Zostań w domu, jeśli miałeś bliski kontakt z osobą zakażoną, podejrzaną o zakażenie lub
przebywającą w domu z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji.
2. Zgłoś wychowawcy każdy ewentualny kontakt z osobą chorą / podejrzaną o zakażenie
koronawirusem lub jeśli poczujesz się źle i zaobserwujesz u siebie objawy infekcji podczas
pobytu w placówce.
3. Zapoznaj się z informacją o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na terenie Bursy Caritas
podczas obowiązywania stanu epidemii i przestrzegaj tych zasad oraz stosuj się do poleceń
wychowawców.
4. Ogranicz opuszczanie swojego pokoju i korzystanie z przestrzeni wspólnych budynku.
Zachowuj

dystans

społeczny

(zalecane

stosowanie

środków

ochrony

osobistej);

często myj i dezynfekuj ręce.
5. Ogranicz kontakty z innymi wychowankami przebywającymi na terenie placówki.
W przypadku takich kontaktów nie podawaj ręki na powitanie, zachowaj odległość od
rozmówcy – rekomendowany dystans to min. 1,5 m.
6. Zalecane noszenie osłony nosa i ust w przestrzeniach wspólnych budynku.
7. Podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą
chusteczkę jak najszybciej wyrzuć do zamkniętego kosza i umyj ręce.
8. Staraj się nie dotykać dłońmi okolic twarzy – zwłaszcza nosa, ust i oczu.
9. Zadbaj o czystość rąk – często myj je wodą z mydłem lub dezynfekuj.
10. Używaj jedynie swoich przyborów i akcesoriów. NIE PRZYWOŹ DO BURSY
NIEPOTRZEBNYCH PRZEDMIOTÓW.
11. Przechowuj własne podręczniki, przybory szkolne oraz rzeczy osobiste w przydzielonej szafce
tak, aby ograniczyć do nich dostęp osób trzecich.
12. Dołóż wszelkich starań, aby pokój był utrzymany w czystości i higienie oraz często wietrzony.
13. Pamiętaj, że w czasie trwania epidemii:


W części mieszkalnej Bursy Caritas obowiązuje zakaz odwiedzin (zakaz przebywania
osób z zewnątrz). Kontakt z rodziną ograniczony do minimum w wyznaczonym
obszarze budynku.



W recepcji placówki mogą przebywać tylko dwie osoby (pracownik recepcji i
wychowanek) z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (dystans społeczny,
zalecane zakrycie ust i nosa).



Należy unikać zgromadzeń w pomieszczeniach do wspólnego użytkowania –
zachowywać dystans społeczny (zalecane stosowanie środków ochrony osobistej).



Należy ograniczyć przemieszczanie się między pokojami oraz kontakty z innymi
wychowankami.

III.

INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCYCH ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA na terenie
Bursy Caritas podczas obowiązywania stanu epidemii.

1. W Bursie Szkolnej Caritas w Grudziądzu mogą mieszkać jedynie wychowankowie bez objawów
chorobowych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
w warunkach domowych.
2. Wszyscy wychowankowie oraz pracownicy po wejściu do budynku placówki – każdorazowo – MAJĄ
OBOWIĄZEK DEZYNFEKOWANIA RĄK.
3. Do części mieszkalnej Bursy Caritas mają wstęp wyłącznie wychowankowie oraz wychowawcy.
Kontakt z osobami z zewnątrz – możliwe tylko spotkania z rodziną, ograniczone do minimum z
zachowaniem środków ostrożności (m.in. zalecana osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk, tylko osoby
zdrowe) oraz w wyznaczonym obszarze.
4. Podopieczni placówki mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem na czas trwania epidemii
COVID-19 obowiązującym w Bursie Caritas oraz stosować do jego zaleceń.
5. W przestrzeniach wspólnie użytkowanych wprowadza się podwyższone rygory bezpieczeństwa i
higieny (częste mycie i dezynfekowanie świetlicy, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów
komunikacyjnych oraz dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, powierzchni
płaskich, w tym blatów w pokojach i pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur,
włączników).
6. Jeżeli pracownik Bursy Szkolnej Caritas zaobserwuje u wychowanka objawy mogące wskazywać na
infekcję dróg oddechowych (w tym w szczególności: gorączkę, kaszel) zostanie on odizolowany w
odrębnym pomieszczeniu. Rodzice / opiekunowie zostaną niezwłocznie powiadomieni o zaistniałej
sytuacji oraz będą mieli obowiązek odebrania dziecka z placówki własnym środkiem transportu.
7. Zasady dotyczące wydawania i spożywania posiłków:




Osoby wchodzące do jadalni każdorazowo mają obowiązek zdezynfekowania rąk przed
podejściem do miejsca wydawania posiłków.
Wszystkie posiłki oraz zestawy sztućców będą wydawane przez pracownika kuchni.
Posiłki będą spożywane w dwóch częściach jadalni – z zachowaniem dystansu społecznego.

8. Realizacja dyżurów porządkowych przez wychowanków Bursy będzie odbywała się w rękawiczkach
ochronnych oraz z zachowaniem dystansu społecznego.
9. Udział podopiecznych w uroczystościach bursowych oraz w zajęciach wychowawczych na terenie
placówki będzie odbywał się z zachowaniem dystansu społecznego.
10. W auli Bursy Caritas młodzież będzie spotykała się na wspólnej modlitwie wieczornej. Na Mszę Św.
społeczność bursowa będzie udawała się z wychowawcą do pobliskiej Parafii.
11. Przebywanie na świetlicy bursowej wychowanków będzie możliwe z zachowaniem zasad dystansu
społecznego; korzystanie z komputerów, bilarda po zdezynfekowaniu sprzętów.

IV.

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA
U WYCHOWANKA / PRACOWNIKA BURSY CARITAS W GRUDZIĄDZU

1. Jeżeli pracownik / 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, unikając transportu zbiorowego.
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 właściwą
powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, która przeprowadzi wstępny wywiad
epidemiologiczny.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu
tel. /56/ 45 17 810
4. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem powinna uwzględniać
następujące elementy:









Poinstruowanie pracowników / wychowanków, że w przypadku wystąpienia niepokojących
objawów nie powinni przychodzić do pracy / przyjeżdżać do Bursy Szkolnej Caritas. 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.
Niezwłoczne odsunięcie od pracy osoby, u której podczas pobytu w pracy wystąpiły
niepokojące objawy sugerujące chorobę zakaźną, powiadomienie właściwej miejscowo stacji
sanitarno-epidemiologicznej i stosowanie się do wydawanych instrukcji i poleceń.
Poddanie gruntownemu sprzątaniu obszaru, w którym poruszała się osoba podejrzana o
zakażenie, zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni
dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).
Stosowanie się do zaleceń Państwowego Inspektora Sanitarnego przy ustaleniu czy należy
wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
Ustalenie listy osób przybywających w tym samym czasie w części / częściach obiektu, w
których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, co będzie pomocne w prowadzeniu
dochodzenia epidemicznego przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Zapoznałem/łam się i zobowiązuję do przestrzegania

Podpis rodzica / opiekuna prawnego
wychowanka niepełnoletniego

Podpis wychowanka

…………………………………………………

………………………………………………

…………………………………………………
miejscowość i data

