Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 14/2020
Dyrektora Bursy nr 6 z dnia 27 sierpnia 2020r.

PROCEDURA
dla wychowawców w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 w Bursie nr 6

I.

II.

III.

IV.

Cel
Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy wychowawców podczas pobytu
wychowanków w Bursie nr 6 w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
Zakres procedury
Procedurę należy stosować w Bursie nr 6 w Warszawie.
Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury
Dyrektor Bursy nr 6.
Postanowienia szczegółowe
1. Do pracy w bursie mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek
objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
2. Po wejściu do bursy należy obowiązkowo zdezynfekować ręce, zmierzyć temperaturę
i założyć maseczkę.
3. Zaleca się wychowawcom do minimum ograniczyć kontakty z wychowankami.
4. Wprowadza się ograniczenie w kontaktach pomiędzy wychowankami.
5. Na terenie bursy obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa,
dezynfekcji dłoni, zachowania dystansu społecznego wynoszącego 1,5 metra od
drugiej osoby.
6. Wstrzymuje się do odwołania odwiedziny u wychowanków, w tym osób udzielających
korepetycje, czy prowadzących inne zajęcia dodatkowe.
7. W sali cichej nauki może przebywać tylko jedna osoba.
8. W pokoju wychowawców może przebywać tylko jeden wychowanek.
9. Wychowanek przebywając w pokoju wychowawców musi mieć zasłonięty nos i usta.
10. Wychowawca w czasie dyżuru zobowiązany jest do noszenia maseczki.
11. Spotkania w grupie wychowawczej, należy przeprowadzać z zachowaniem dystansu
1,5 m. i należy używać maseczek.
12. Wszystkie osoby przy wejściu do bursy mają obowiązek zdezynfekować ręce.
13. Zabrania się odwiedzin u wychowanków w ich pokojach przez ich rodziców,
rodzeństwo i znajomych.
14. 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.

15. Jeżeli w domu wychowanka
przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji
w warunkach domowych również nie wolno go przyjmować do bursy.
16. W pokojach wychowawców oraz na stronie internetowej placówki wychowankowie
znajdą wszystkie procedury obowiązujące podczas pobytu w bursie.
17. 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.
18. Wychowanek przebywając w przestrzeniach wspólnych bursy zobowiązany jest do
zachowania środków ostrożności, tj. m.in. osłony ust i nosa, dezynfekcji rąk,
zachowania dystansu społecznego 1,5 m od drugiej osoby.
19. Wychowawca ma obowiązek dopilnować aby wychowankowie
przebywający
w przestrzeni wspólnej stosowali się do zaleceń wymienionych w pkt. 19.
20. Wychowawcy mają obowiązek dopilnować aby wychowankowie przed posiłkiem
zdezynfekowali ręce.
21. Dopiero przy stoliku w stołówce wychowanek może zdjąć maseczkę ochronną.
22. 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.
23. Nie zaleca się w pomieszczeniach socjalnych przygotowania posiłku. Można
zagotować wodę na kawę czy herbatę lub podgrzać jedzenie w kuchence mikrofalowej.
24. 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.
25. Zabrania się wzajemnych odwiedzin wychowanków w pokojach, do celów spotkań
towarzyskich służą świetlice, w których należy zachować zasady wymienione w pkt.
24.
26. Wychowankowie mogą korzystać z dziedzińca bursy.
27. Wychowawcom zapewnia się indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe
rękawiczki, maseczki na usta i nos oraz płyn do dezynfekcji rąk.
V.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u wychowanka.
1. W przypadku jeśli wychowanek przejawia niepokojące objawy choroby należy go
niezwłocznie przenieść do izolatki.
2. Zawiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora bursy.
3. Należy również niezwłocznie powiadomić telefonicznie rodziców o wystąpieniu
u wychowanka niepokojących objawów i o planowanej konsultacji z pracownikiem
stacji sanitarno-epidemiologicznej.
4. Wychowankowi należy zmierzyć temperaturę ciała, zachowując zasady ostrożności
sanitarnej.
5. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do powiatowej stacji sanitarnoepidemiologicznej
w
celu
konsultacji
lub
uzyskania
porady
- tel. 606 108 040. 222 500 115 22- 32 58 958

6. Dalsze działanie jest uzależnione od decyzji pracownika stacji sanitarnoepidemiologicznej.
7. W przypadku skierowania wychowanka do szpitala lub poddaniu go kwarantannie,
należy o tym powiadomić rodziców, Biuro Edukacji, Kuratorium Oświaty.
8. Obszar, w którym przebywał wychowanek podejrzany o zarażenie koronawirusem,
należy poddać gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych.
9. Przemieszczając się do szpitala lub do domu po podejrzeniu wystąpienia zakażenia,
należy zrezygnować ze środków komunikacji publicznej.
10. Jeżeli wychowanek zostanie skierowany do domu rodzic ma obowiązek odebrać go
z bursy.
11. Rodzic, ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania dziecka przez
lekarza.
12. Należy ustalić listę osób obecnych w tym samym czasie w pomieszczeniach,
w których przebywał wychowanek z objawami zakażenia.
13. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały
przypadek.
14. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej
sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym podejmuje stosowną decyzję
o zamknięciu placówki bądź czasowej kwarantannie.
IV. Postanowienia końcowe
1. Procedura została wprowadzona Zarządzeniem nr 14/2020 Dyrektora Bursy nr 6 w dniu
27.08.2020r i stanowi załącznik nr 2 do Procedury bezpieczeństwa obowiązującej
w czasie zagrożenia epidemicznego wirusem SARS-CoV-2.

Dyrektor Bursy nr 6
Edyta Pałubińska

