Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2020
Dyrektora Bursy nr 6 z dnia 27 sierpnia 2020r.

PROCEDURA
dla wychowanków w związku z pobytem w Bursie nr 6
w czasie zagrożenia epidemicznego wirusem SARS-CoV-2
I. Postanowienia ogólne
1. Przed wejściem do bursy należy obowiązkowo zdezynfekować ręce.
2. Zaleca się również (dla własnej informacji) zmierzyć temperaturę.
3. Na terenie całej bursy (poza pokojem) obowiązuje nakaz noszenia maseczek, dezynfekcji
dłoni i zachowania dystansu społecznego.
4. Jeżeli nie masz maseczki zgłoś się do wychowawcy.
5. Płyny do dezynfekcji znajdują się tuż po wejściu do budynku, na każdym piętrze, na
korytarzy przy stołówce, a także dodatkowo w pokojach wychowawców.
6. Korzystając z pomieszczenia socjalnego należy pamiętać o zachowaniu wszystkich zasad
bezpieczeństwa. Można tam spożywać własne jedzenie, ale należy pamiętać aby zawsze
posprzątać po sobie, zdezynfekować powierzchnie dotykowe, a używane naczynia
i sztućce umyć gorącą wodą z płynem.
7. Nie zaleca się w pomieszczeniach socjalnych przygotowania posiłku. Można zagotować
wodę na kawę czy herbatę lub podgrzać jedzenie w kuchence mikrofalowej.
8. Przebywając w świetlicy należy pamiętać o zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa:
przebywanie w maseczce, dezynfekcja dłoni lub częste mycie, zachowanie dystansu
społecznego 1,5 metra od drugiej osoby.
9. Zabrania się wzajemnych odwiedzin wychowanków w pokojach, do celów spotkań
towarzyskich służą świetlice, w których należy zachować zasady wymienione w pkt. 8.
10. W sali cichej nauki może przebywać tylko jedna osoba.
11. Wychowanek nie zostanie przyjęty do bursy, jeśli występuje, jeden z następujących
objawów:
 podwyższoną temperaturę ciała, powyżej 38°C;
 wychowawca zaobserwował u wychowanka katar, kaszel, kichanie;
 wychowanek miał kontakt z osobą zakażoną lub osobą przebywającą na kwarantannie.
13 . Osoba odwożąca wychowanka do bursy będzie mogła wejść jedynie w celu dostarczenia
bagażu, ale tylko pod pokój. Nie wolno osobom odwiedzającym, w tym rodzicom
wchodzić do pokoi mieszkalnych.
14 . Wstrzymuje się do odwołania odwiedziny u wychowanków, w tym osób udzielających
korepetycje, czy prowadzących inne zajęcia dodatkowe.
15 . Przed posiłkiem należy obowiązkowo umyć i zdezynfekować ręce.
16 . Zaleca się ograniczenie co do ilości wychowanków korzystających jednocześnie ze
stołówki podczas spożywania posiłków.
17 . Zawiesza się wydawanie posiłków w systemie tzw. „szwedzkiego stołu”
18 . Do stołówki wychowankowie wchodzą w maseczkach, po posiłki podchodzą zachowując
odstęp 1,5m.
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19 . Wychowankowie pobierają bezpośrednio od osoby wydającej posiłki przygotowane
porcje żywieniowe (na czas zagrożenia epidemicznego nie ma możliwości korzystania ze
szwedzkiego stołu.)
20 . Kuchnia przygotowuje posiłki mięsne oraz wegetariańskie wg wcześniejszych zgłoszeń
wychowanków.
21 . Każdy wychowanek, o ile to możliwe, zajmuje miejsce przy oddzielnym stoliku.
22 . W stołówce wychowankowie zdejmują maseczki dopiero po zajęciu miejsca przy
stoliku, po konsumpcji zakładają je ponownie.
21. Po spożyciu posiłku wychowankowie w stołówce odnoszą naczynia do okienka zmywaka.
22. Stoliki oraz krzesła w stołówce dezynfekowane są po każdej osobie korzystającej z tego
miejsca.
23. Wejść i wyjść z bursy można wyłącznie przez recepcję bursy.
24. Można korzystać z dziedzińca bursy.
25. Jeśli podczas pobytu w bursie wychowanek poczuje się źle, w szczególności gdy
zaobserwuje u siebie objawy infekcji zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić to
wychowawcy, który wdraża stosowne procedury.
26. Do dyspozycji wychowanków jest pralnia na parterze. Znajduje się tam deska do
prasowania i żelazko. W tym pomieszczeniu może przebywać tylko jedna osoba.
27. Szczególną ostrożność należy zachować w środkach komunikacji miejskiej.
II. Postanowienia końcowe
1. Traci moc Procedura organizacji opieki w Bursie nr 6 w czasie zagrożenia
epidemicznego, wprowadzona Zarządzeniem nr 10/2020 Dyrektora Bursy nr 6 w dniu
22.05.2020r.
2. Niniejsza procedura została wprowadzona Zarządzeniem nr 14/2020 Dyrektora Bursy nr
6 w dniu 27.08.2020r i stanowi załącznik nr 1 do Procedury bezpieczeństwa
obowiązującej w czasie zagrożenia epidemicznego wirusem SARS-CoV-2.

Dyrektor Bursy nr 6
Edyta Pałubińska

2

