
 

Procedury zamieszkania i korzystania z internatu 

w czasie matur i egzaminów zawodowych 

czerwiec 2020 

 
 

 
Postanowienia ogólne 

 

1. Internat ZSM – zostanie otwarty  7.06.2020 r. godzina 18:00 – zamknięty 25.06.2020r. godzina 

18:00. Udostępniony zostanie tylko dla absolwentów i uczniów biorących udział w egzaminie 

maturalnym i egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. 

2. Uczniowie wchodząc do internatu podpisują oświadczenie o stanie zdrowia. Jeżeli mieszkaniec 

jest niepełnoletni, oświadczenie musi podpisać rodzic/opiekun. 

3. Zakwaterowanie mieszkańców odbędzie się w warunkach reżimu sanitarnego w pokojach 

jednoosobowych. 

4. Na dyżurce wywieszona zostanie lista imienna mieszkańców internatu. 

5. Ze względu na warunki sanitarne do internatu może być przyjętych maksymalnie 40 osób. 

6. Mieszkaniec ma obowiązek złożyć wniosek o miejsce w internacie na czas matur  do 1 czerwca, 

na czas egzaminów zawodowych do 10 czerwca. Osoby które nie złożą podań, nie będą brane pod 

uwagę. Pierwszeństwo w zakwaterowaniu będą miały osoby które mieszkają najdalej lub mają 

trudną sytuację materialną.    

7. Każdy mieszkaniec  może przebywać w internacie najdłużej trzy noce z rzędu. Dyrektor na 

wniosek mieszkańca może  w wyjątkowych sytuacjach wydłużyć ten okres. 

8. Za każdym razem mieszkańcy internatu wchodząc na teren internatu, będą mieli mierzoną 

temperaturę ciała, wychowawca wpisuje pomiar w zeszyt, wynik pomiaru nie może mieć więcej 

niż 36,9. Jeśli obserwowane będą objawy choroby, mieszkaniec zostanie odizolowany. Fakt ten 

zostanie zgłoszony kierownikowi i dyrektorowi. 

  

Obowiązki mieszkańca i rodzica/opiekuna osoby niepełnoletniej 

 

1. Rodzic/uczeń pełnoletni ma obowiązek przekazać kierownikowi internatu niezbędne informacje 

o stanie zdrowia ucznia, aby internat mogły zapewnić wychowankowi odpowiednią opiekę 

podczas pobytu.  

2. Prosimy nie kwaterować uczniów w internacie jeśli istnieją zalecenia lekarskie, które mówią o 

przeciwwskazaniach do zakwaterowania. 

3.  Jeżeli w domu przebywa ktoś  na kwarantannie lub w izolacji wówczas wszyscy muszą pozostać 

w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. Kategorycznie w tej sytuacji 

zabrania się kwaterowania w internacie. 

4. Obowiązkowo rodzic ucznia/pełnoletni uczeń muszą wyposażyć się w indywidualne osłony nosa 

i ust do użycia podczas pobytu internacie. 



5. Mieszkaniec musi zapoznać się z zasadami mówiącymi o konieczności zachowania zasad 

bezpieczeństwa, w tym o zachowaniu dystansu społecznego (2 m), unikaniu dotykania oczu, nosa 

i ust, regularnym myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie oraz sposobie 

zasłania ust i nosa podczas kichania czy kasłania. 

6. Rodzic lub pełnoletni uczeń zobowiązany jest do pozostawienia kierownikowi internatu 

aktualnego numeru telefonu do kontaktu.   

7. Wychowanek zostanie przyjęty do internatu zdrowy, bez objawów infekcji. 

8. Należy zgłosić wychowawcy ewentualny kontakt z osobą chorą na koronawirusa lub podejrzaną 

o to zakażenie. 

9. Jeżeli wychowanek poczuje się źle podczas pobytu w internacie, niezwłocznie musi zgłosić to 

wychowawcy, szczególnie, gdy zaobserwuje u siebie objawy infekcji.   

10. Należy zachować się z informacją o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na terenie internatu 

podczas obowiązywania stanu epidemii i przestrzegaj tych zasad.   

11. Wychowanek do minimum musi ograniczyć  opuszczanie swojego pokoju i korzystanie z 

przestrzeni wspólnych budynku. Jeśli zaistnieje konieczność korzystania z nich , należy stosować  

środki ochrony osobistej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i dezynfekować ręce.   

12. Korzystanie z prysznica będzie możliwe w godzinach . 17:00 – 18:30. Mieszkaniec ma obowiązek 

dezynfekować przestrzeń przed i po  użyciu. W pomieszczeniu może przebywać jedna osoba. 

13. Zostają wyznaczone łazienki i toalety do korzystania przez uczniów: 

dla dziewcząt  237 – toaleta 

                            223 – prysznic 

dla chłopców   211 – toaleta 

                           209 – prysznic 

14. Po godz. 22:00 internat będzie zamknięty. Nie będzie możliwości wejścia do internatu po tej 

godzinie. 

15. Nie ma możliwości, aby do internatu wchodziły osoby, które w nim nie zamieszkują. 

16. Każdorazowe wyjście mieszkańca musi zostać zgłoszone wychowawcy i odnotowane w zeszycie 

wyjść. 

17. Każdorazowy powrót będzie związany z mierzeniem temperatury ciała mieszkańca. 

18. Poza pokojem należy nosić osłonę nosa i ust w przestrzeniach wspólnych budynku. 

19. Należy zachowywać bezpieczną odległość od innych osób – rekomendowany dystans to min. 

2 m. 

20. Podczas kaszlu i kichania należy zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą 

chusteczkę jak najszybciej wyrzuć do zamkniętego kosza i umyj ręce. 

21. Należy starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. 

22. Wychowanek powinien używać jedynie swoich przyborów i akcesoriów. 

23. Należy zachowywać zasady ostrożności podczas samodzielnego przygotowywania posiłków. 



24. Wskazane jest częste wietrzenie pomieszczeń. 

25. Podczas sprzątania należy zachować  podwyższone zasady ostrożności  –  założyć osłonę nosa i 

ust oraz rękawiczki jednorazowe i wrzucić je po zużyciu do właściwego worka z odpadami.   

26. Bezwzględnie należy dbać o czystości rąk – ich częste mycie wodą z mydłem lub dezynfekowanie 

(jeśli dłonie nie są w sposób widoczny zanieczyszczone).  Noszenie rękawiczek nie może 

zastępować mycia rąk. 

 

Obowiązki wychowawcy 

 

Wychowawca ma obowiązek : 

1. Przychodzić do pracy zdrowy. Jeśli zaobserwuje u siebie objawy infekcji, powinien zostać w 

domu i skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu w celu uzyskania teleporady 

medycznej. 

2. Jeżeli miał kontakt z osobą chorą na koronawirusa lub podejrzaną o tę chorobę, mieszka z 

osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji lub, sam podlega tym obowiązkom – nie 

powinien przychodzić do pracy i poinformować o tym przełożonego. 

3. Zachować zasady bezpieczeństwa opracowane na czas podwyższonej ostrożności – myj ręce 

bezpośrednio po wejściu do bursy/internatu oraz dezynfekuj je dostępnym płynem do 

dezynfekcji, zachowaj odległość min. 2 m od wychowanków i innych pracowników internatu, 

stosuj środki ochrony osobistej podczas dyżuru, w szczególności podczas kontaktu z 

wychowankami oraz w trakcie przebywania w przestrzeniach budynku użytkowanych przez 

inne osoby.   

4. Zapoznać wychowanków z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w internacie i wyjaśnij, 

dlaczego zostały one wprowadzone. 

5. Dopilnować, by wychowankowie nie gromadzili się w pomieszczeniach do wspólnego 

użytkowania oraz żeby stosowali w nich środki ochrony osobistej, a także zachowywali dystans 

2 m. 

6. Przypominać uczniom o konieczności częstego mycia rąk oraz używania środków ochrony 

osobistej (maseczki, przyłbice) podczas kontaktów z innymi wychowankami lub pracownikami 

internatu.   

7. Zadbać o wietrzenie pomieszczeń mieszkalnych oraz przestrzeni do wspólnego użytkowania w 

internacie.   

8. Wychowawca jest zobowiązany do mierzenia temperatury mieszkańcom wchodzącym do 

internatu i zapisywania wyniku pomiarów. 

9. W przypadku złego samopoczucia wychowanków  internatu, w szczególności podwyższonej 

temperatury ciała,  kaszlu, oraz trudności z oddychaniem, wychowawca musi zadbać aby 

wychowankowie  pozostali odizolowani w internacie. O fakcie należy poinformować dyrektora 

szkoły, który podejmie odpowiednie kroki. 

10. Wychowawca ma obowiązek śledzić na bieżąco informacje umieszczane na stronach 

internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytyczne i 

zalecenia w zakresie koronawirusa (SARS-CoV-2), w tym zasady bezpiecznego postępowania. 

11. Wychowawca otwiera prysznice o godz. 17, kontroluje korzystanie z łazienki, po godz. 18:30 

zamyka prysznice. 

 



Obowiązki personelu 

1. Zadbanie o czystość w miejscach pracy i pokojach wychowanków: 

− powierzchnie, w tym podłogi, biurka i przedmioty (np. telefony, klawiatury), klamki, poręcze 

powinny być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka 

dezynfekcyjnego, 

− wszystkie miejsca, z których często korzystają pracownicy i wychowankowie powinny być 

starannie czyszczone i dezynfekowane, w tym w szczególności toalety i prysznice. 

2. Zwracają uwagę na dostępność płynu do dezynfekcji przy wejściu do  internatu oraz we 

wszystkich pomieszczeniach użytkowanych wspólnie. Uzupełniają je  na bieżąco. 

3. Dyżury personelu zostaną zmienione na czas matur i egzaminów. Zostaną podzielone na dwie 

zmiany, tak aby personel obecny był w  internacie przez 16 godzin na dobę. 

4. Szczególną uwagę należy zwracać na sprzątanie i dezynfekowanie toalet oraz sprzątanie 

łazienki po zamknięciu jej po 18:30. Łazienki należy poddawać ozonowaniu, każdego dnia. 

Pokoje należy poddać ozonowaniu po opuszczeniu przez wychowanka. 

 

Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u wychowanka/ wychowawcy: 

1. Jeżeli wychowawca/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. 

4. Pomieszczenie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, w szczególności obszar po którym 

poruszała się osoba zakażona. 

5. Należy ustalić listę 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. 

 

 

 

 

 

 

 



zał. 1 oświadczenie 
                                                                                Darłowo, …………………….……. 

 

 

 

Oświadczenie mieszkańca internatu 
 

 

…………….………………………… 

imię i nazwisko 

 

Oświadczam, że nie mam objawów chorobowych, nie miałem/am styczności z osobami chorymi.  

Nie powinienem/powinnam w tym czasie odbywać kwarantanny. 

Zobowiązuję się bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego i 

regulaminu internatu. 

Przyjmuję do wiadomości, iż ponoszę całkowitą odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych 

informacji w zakresie stanu zdrowia. 

Na wypadek zakażenia koronawirusem w czasie pobytu w internacie nie będę wnosił żadnych 

roszczeń. 

 

……………......………….………… 
                                                                                                     podpis mieszkańca/ opiekuna      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



zał.2. podanie 

WYPEŁNIĆ DOKŁADNIE DRUKOWANYMI LITERAMI ! 

............................................................                                              .....................................................................… 

imię i nazwisko ucznia                                                                                         miejscowość, data 

.........................................................                       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                           _ _ _ -_ _ _ -_ _ _ 

data i miejsce urodzenia                                                      pesel                                          nr telefonu ucznia 

.............................................................................................................................................................… 

adres zameldowania ucznia : kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu 

.............................................................................................................................................................… 

c.d adresu: gmina, województwo 

.............................................................................................................................................................… 

adres do korespondencji z rodzicami 

.............................................................................................................................................................… 

imiona i nazwiska rodziców /opiekunów/ 

 .............................................................................................................................................................… 

telefony kontaktowe rodziców /opiekunów/ 

 

Podanie 

Zwracam się z prośbą o przydzielenie miejsca w internacie Zespołu Szkół Morskich w Darłowie                    
przy ul. Żeromskiego 25 tel. 094-314-26-94, kom.793 915 922, e-mail: mirinternat@wp.pl 

na czas matur/egzaminów od dnia ....….......... do dnia …..............… 

 

 ................................…       

czytelny podpis ucznia      

 

 

 Rada Wychowawców Internatu Zespołu Szkół Morskich w Darłowie pozytywnie/negatywnie* opiniuje podanie ucznia 
o udzielenie pomocy materialnej w formie zakwaterowania w internacie. 

(Uzasadnienie w przypadku negatywnej opinii) 

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

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

.............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................… 

data i podpis kierownika internatu   

  

Przyznaję/ nie przyznaję* zakwaterowanie w internacie Zespołu Szkół Morskich w Darłowie 

............................................… 

data i podpis dyrektora szkoły 

mailto:mirinternat@wp.pl

