Zasady pracy w internacie SOSWdN w Owińskach
w czasie pandemii COVID -19 od 1 września 2020 roku

1. W internacie mogą przebywać jedynie wychowankowie bez objawów chorobowych
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannach lub
izolacji w warunkach domowych.
2. Przy wejściu do Internatu należy zdezynfekować ręce w dozownikach umieszczonych
przy wejściu.
3. Wychowankowie po przyjeździe z domu będą mieli mierzoną temperaturę.
4. Po wejściu do Ośrodka i wpisaniu się do księgi przyjazdów wychowanek bezpośrednio
udaje się do grupy i informuje wychowawcę o swoim przyjeździe.
5. Wychowankowie, którzy nie poruszają się samodzielnie oczekują na odbiór ze „śluzy”
przez wychowawcę.
6. Każdy objaw niedyspozycji, podwyższona temperatura , katar, kaszel itp. skutkować
będzie odesłaniem wychowanka do domu .
7. Wychowankowie podczas pobytu w internacie powinni zachować dystans między
sobą.
W pomieszczeniach wspólnych zaleca się przemieszczanie w maseczkach lub
przyłbicach.
8. W pokojach wychowanków nie ma dywanów , firanek i rzeczy nadmiernie
zbierających kurz.
9. Wychowawcy internatu monitorują czystość w pokojach.
10. Zaleca się co najmniej co godzinę wietrzenie pomieszczenia, zmianę pościeli co dwa
tygodnie , trzymanie wszystkich rzeczy osobistych włącznie z ręcznikami i
kosmetykami w swoim pokoju . Brudne rzeczy należy przed praniem chować do
zawiązanych worków. W czasie epidemii pralnia Ośrodka nie funkcjonuje.
11. Zabrania się wzajemnych odwiedzin w pokojach sypialnianych
i zachowanie
w bezpośrednich kontaktach zalecanego dystansu społecznego ( min 1,5 m ).
Obowiązuje zakaz odwiedzin, przebywania w internacie osób, które nie są w nim
zakwaterowane.
12. Dopuszcza się korzystanie z wszystkich terenów zielonych oraz obiektów sportowych
znajdujących się na zewnątrz budynku z zachowaniem 1,5 m dystansu społecznego.
13. Po przyjściu z zewnątrz i bardzo dokładnym umyciu rąk należy zmienić obuwie.
14. Na posiłki: śniadanie , obiad, kolacja wychowankowie na wyznaczone miejsca
i o wyznaczonej porze udają się tylko i wyłącznie z wychowawcą .Wychowawca
podaje tacę z posiłkiem. /załącznik nr 1/
15. Zakazuje się samodzielnego wyjścia wychowanków poza teren Ośrodka.
16. Nauka własna odbywa się w pokojach internatowych. Z kuchenki internatowej
korzystamy tylko po uprzednim ustaleniu z wychowawcą i w jego obecności.
Pomieszczenia te będą każdorazowo dezynfekowane.

17. Obowiązkiem każdego wychowanka jest jak najszybsze zgłoszenie wychowawcy
złego samopoczucia, wystąpienia objawów takich jak kaszel, duszności, biegunka, ból
mięśni, głowy, gorączka bądź innych nietypowych objawów.
18. W przypadku złego samopoczucia wychowanków internatu , w szczególności
podwyższonej temperatury ciała , kaszlu oraz trudności z oddychaniem,
wychowankowie zostaną odizolowani w odrębnym pomieszczeniu do momentu
przyjazdu rodziców i zgłoszeniu służbom medycznym.
19. Obowiązkiem każdego wychowanka jest zgłaszanie wychowawcy każdej sytuacji
zagrożenia bezpieczeństwa społeczności internatowej, w przypadku, gdy ktoś nie
przestrzega zasad i procedur bezpieczeństwa.
20. Wprowadza się zakaz korzystania z windy dla wychowanków poruszających się
samodzielnie.
Załącznik nr 1
HARMONOGRAM SPOŻYWANIA POSIŁKÓW
ŚNIADANIE
7.30
GRUPY 1, 2, 7, 8, 9 JEDZĄ W POMIESZCZENIACH GRUPY, POSIŁEK PRZYNOSZĄ
POMOCE WYCHOWAWCÓW
MAŁA STOŁÓWKA grupy 10, 11, 12
DUŻA STOŁÓWKA grupy 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15
OBIAD
13.30 – 14.00
MAŁA STOŁÓWKA grupy 1, 7, 9
DUŻA STOŁÓWKA grupy 2, 3, 8, 10 + dzieci ze świetlicy
14.30 - 15.00
MAŁA STOŁÓWKA grupy 11, 12
DUŻA STOŁÓWKA grupy 4, 5, 6, 13, 14, 15
-------------------------------------------------------------------------------------------------PODWIECZOREK
ZABIERANY JEST PRZEZ WYCHOWAWCĘ GRUPY BEZPOŚREDNIO PO OBIEDZIE

---------------------------------------------------------------------------------------------------KOLACJA
17.45 - 18.15
MAŁA STOŁÓWKA grupy 1, 7, 9
DUŻA STOŁÓWKA grupy 2, 3, 8, 10
18.30 – 19.00
MAŁA STOŁÓWKA grupy 11, 12
DUŻA STOŁÓWKA grupy 4, 5, 6, 13, 14, 1
WYCHOWANKOWIE PRZYCHODZĄ NA STOŁÓWKĘ TYLKO I WYŁĄCZNIE Z WYCHOWAWCĄ

