Załącznik nr 1do zarządzenia Dyrektora BSI z dnia 24.08.2020 r.

Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u wychowanka,
i pracownika BSI

1. Jeżeli pracownik lub wychowanek przejawia niepokojące objawy choroby zakaźnej,
należy niezwłocznie odizolować go w przygotowanym do tego odrębnym pomieszczeniu
( pokój nr 3.) lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych
osób.
2.Inforamowani są rodzice o powyższych objawach.
3. 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.
4. W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia osoby należy wezwać pogotowie ratunkowe,
aby przewiozło ją do najbliższego oddziału zakaźnego, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie
poinformować właściwą powiatową stację sanitarno - epidemiologiczną.
5.Należy niezwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu obszary, w których poruszała się
osoba podejrzana o zakażenie, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz
zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty),
6. Stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego,
po ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały
przypadek.
7. Ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach obiektu,
w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, co będzie pomocne w prowadzeniu
dochodzenia epidemiologicznego przez Państwową Inspekcję Sanitarną. ( tabel nr1)
8. Pełnoletni wychowanek bursy po odbyciu kwarantanny lub izolacji ustalonej przez
Sanepid może wrócić do bursy po złożeniu oświadczenia, że odbył kwarantannę/izolację i
jest zdrowy, oświadczenie w imieniu niepełnoletniego wychowanka składają rodzice.
9. Pracownik bursy po odbyciu kwarantanny lub izolacji ustalonej przez Sanepid może
wrócić do pracy po złożeniu oświadczenia, że odbył kwarantannę /izolację i jest zdrowy.

Załącznik nr 2 do zarządzenia Dyrektora BSI z dnia 24.08.2020 r.

SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB SPRAWOWANIA OPIEKI PRZEZ
WYCHOWAWCÓW w CZASIE PANDEMII COVID -19 W BSI.
1. Wychowawcy przychodzą do pracy zdrowi. Jeśli występują objawy infekcji, muszą
pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem.
2. Jeśli wychowawca miał kontakt z osobą chorą na korona wirusa lub podejrzaną o tę
chorobę, mieszka z osobami poddanymi kwarantannie, odosobnieniu lub sam podlega
tym obowiązkom – nie przychodzi do pracy i informuje o tym dyrektora bursy.
3. Wychowawcy pracują wg opracowanego grafiku.
4. Wszystkich wychowawców, obowiązuje:
a) higiena rąk (mycie i dezynfekcja),
b) higiena dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos
zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do
zamkniętego kosza i umyć ręce).
5. Po skończonym dyżurze należy zdezynfekować biurko , myszkę, klawiaturę , klamki
do pokoju wychowawców , wyłączniki świateł.
6. Zobowiązuję wychowawców do zapoznania młodzieży z zasadami bezpieczeństwa
obowiązującymi w bursie.
7. Wychowawcy są zobowiązani egzekwować od młodzieży przestrzegania procedur
pobytu w bursie.
8.W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez wychowanka należy
niezwłocznie podjąć kroki, mające na celu odizolowanie w odrębnym pomieszczeniu
tej osoby (pokój NR 3). Następnie należy zawiadomić rodziców/opiekunów oraz
umożliwić skorzystanie z teleporady. Zawiadomić sanepid, dyrektora i wskazane
wskazanie służby medyczne: 999 lub 112

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie
Całodobowy kontakt dla dyrektorów placówek oświatowych
w sprawach związanych z COVID-19.
tel. 693 454 556
NFZ - TELEFONICZNA INFORMACJA PACJENTA - 24H - 800 190 590
9. Zaleca się, aby każdy wychowawca na bieżąco śledził informacje Głównego
Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach
https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/,
a także obowiązujące przepisy prawa.

Załącznik nr 3 do zarządzenia Dyrektora BSI z dnia 24.08.2020 r.

Zasady zamieszkania młodzieży w Bursie Szkolnej Integracyjnej
od 01.09.2020 r.
1. W bursie mogą przebywać jedynie wychowankowie bez objawów chorobowych dróg
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w
warunkach domowych.
2. Przed wejściem do budynku bursy znajduje się stanowisko do dezynfekcji rąk
wyposażone we właściwe płyny dezynfekujące oraz umieszczona jest informacja o
sposobie i obowiązku dezynfekowania rąk przez wychowanków oraz inne osoby
wchodzące do bursy.
3. Wychowankowie powinni starać się zachować dystans podczas pobytu w bursie,
czystość w użytkowanych pomieszczeniach, często myć ręce ciepłą wodą z mydłem oraz
wietrzyć pokoje mieszkalne. Mają także obowiązek przechowywać własne podręczniki,
przybory szkolne oraz rzeczy osobiste w przydzielonej im szafce i ograniczyć dostęp do
nich dla osób trzecich. Nie należy zabierać ze sobą do bursy niepotrzebnych
przedmiotów.
4. W trakcie sprzątania swojego pokoju należy zachować podwyższone zasady ostrożności,
założyć rękawiczki jednorazowe, osłonę nosa i ust, otworzyć okno.
5. Przynajmniej raz w tygodniu należy wymienić bieliznę pościelową.
6. Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w bursie do niezbędnego minimum, z
zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.
Zakaz wprowadzani gości .
7.Wprowadza się bezwzględny zakaz przychodzenia do bursy w czasie przerw szkolnych .
8. Kontakt rodziców z dyrektorem i wychowawcami obywa się z wykorzystaniem technik
komunikacji na odległość .
9. Ze względu na podwyższone zasady ostrożności i bezpieczeństwa, na terenie bursy
obowiązuje zakaz zamawiania, wnoszenia i spożywania posiłków z zewnątrz . Bursa
zapewnia młodzieży całodzienne wyżywienie, przygotowane z zachowaniem norm
bezpieczeństwa i higieny zgodnie z wytycznymi GIS w czasie pandemii.
10. Nie ma możliwości korzystania z zaplecza kuchennego w bursie ( lodówka,
mikrofala)
11. Stolik po spożyciu posiłku jest dezynfekowany przez obsługę bursy.
12. Codziennie w godzinach wieczornych, podczas raportu nocnego wychowawca będzie
mierzył młodzieży temperaturę .
13. Złe samopoczucie należy bezwzględnie zgłaszać do wychowawcy.
14. Jednorazowe środki ochrony sanitarnej należy wrzucać do pojemników do
tego
przeznaczonych na terenie bursy.
15.W bursie wychowanek ma dostęp do płynu dezynfekcyjnego i mydła w dozownikach.
16. Zobowiązuję wszystkich mieszkańców bursy do bezwzględnego przestrzegania zasad
związanych z pandemią COVID-19.

Załącznik nr 5 do zarządzenia Dyrektora BSI z dnia 24.08.2020 r.

Organizacja przy przygotowywaniu i wydawaniu posiłków w bursie
1. Przy organizacji pracy w kuchni pracownicy zachowują odległości minimum 1,5m
2. Pracownicy wyposażeni są w środki ochrony osobistej (rękawiczki, fartuchy, maseczki,
nakrycia głowy).
3. Zwraca się szczególną uwagę na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji
stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz
sztućców.
4. Posiłki dla wychowanków wydawane są tylko w stołówce .
5. W stołówce może przebywać jednocześnie tyle osób, ile jest przygotowanych miejsc
(48 ).
6. Obowiązuje przestrzeganie odległości 1,5 m.
7. W stołówce zorganizowany jest bufet, przy którym może przebywać tylko jedna osoba.
8. Przed skorzystaniem z bufetu należy założyć rękawiczki jednorazowe.
9. Po nałożeniu porcji należy rękawiczki zdjąć i wyrzucić od kosza.
10.Przestrzeganie reżimu sanitarnego przez wychowanków na stołówce nadzoruje
wychowawca.
11.Do stołówki na posiłki młodzież wchodzi głównym wejściem, po skończonym posiłku
wychodzi ze stołówki przez klub.
12.Po zakończonym posiłku wykonuje się czyszczenie i dezynfekcję blatów stołów
i krzeseł przez pracownika kuchni.
13.Naczynia i sztućce wielorazowego użytku stosowane w bursie są myte w zmywarce
z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60 st C z funkcją wyparzania.
14.Dostawcy żywności mają obowiązek być zabezpieczeni w środki ochrony osobistej
i pozostawić towar w holu przed kuchną właściwą.

