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REGULAMIN PRZEBYWANIA WYCHOWANKÓW  

W INTERNACIE CKZ ul. Konopnickiej 11 

w czasie epidemii koronawirusa 

 
 Do internatu przyjmowani są jednie zdrowi uczniowie, bez objawów infekcji.  

 Zgłoś wychowawcy ewentualny kontakt z osobą chorą na koronawirusa lub 
podejrzaną o to zakażenie. 

 Jeżeli poczujesz się źle podczas pobytu w internacie, niezwłocznie zgłoś to 
wychowawcy, szczególnie, gdy zaobserwujesz u siebie objawy infekcji.   

 Zapoznaj się z informacją o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na terenie 
internatu podczas obowiązywania stanu epidemii i przestrzegaj tych zasad.   

 Ogranicz wychodzenie z internatu, każdorazowo zgłaszaj je wychowawcy. 

 Ogranicz opuszczanie swojego pokoju i korzystanie z przestrzeni wspólnych 
budynku. Jeśli musisz z nich korzystać, stosuj środki ochrony osobistej (maseczki 
ochronne, rękawice jednorazowe)i dezynfekuj ręce. 

 Ogranicz wnoszenie do internatu zakupów, zamawiania przez internet itp. 
Kupione i przyniesione rzeczy traktuj jako potencjalne źródło zakażenia.  

 Zachowaj ostrożność na ciągach komunikacyjnych, schodach, korytarzach. 

 Na stołówce może przebywać jednocześnie do 15 osób. Podczas pobierania 
porcji i spożywania posiłków na stołówce zachowaj bezpieczną odległość 2 m. 
Siadaj zawsze w tym samym miejscu.  

 Korzystając z toalety i natrysku wybieraj zawsze tą samą kabinę. 

 Ogranicz kontakty z innymi wychowankami przebywającymi na terenie  
internatu.  

 Zachowaj bezpieczną odległość od innych osób. W przypadku kontakt z innymi 
nie podawaj ręki na powitanie, zachowaj odległość 2 m od rozmówcy. 

 Podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – 
zużytą chusteczkę jak najszybciej wyrzuć do zamkniętego kosza i umyj ręce. 

 Staraj się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. 

 Używaj jedynie swoich przyborów i akcesoriów. 

 W pralni może przebywać tylko jedna osoba. 

 Dołóż wszelkich starań, aby pokój był utrzymany w czystości i higienie. 

 Jeżeli to możliwe, często wietrz swój pokój.  

http://ckzkluczbork.edu.pl/


 Zachowaj podwyższone zasady ostrożności podczas sprzątania swojego 
pokoju –  załóż osłonę nosa i ust oraz rękawiczki jednorazowe i wrzuć je po 
zużyciu do właściwego worka z odpadami.   

 Za jedną z najważniejszych kwestii w zapobieganiu rozprzestrzeniania się 
koronawirusa uważa się utrzymywanie 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. 
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