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Poznań, 1 września 2020 r. 

 



Wychowanek, 

 w bursie może mieszkać wychowanek bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub 

w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji, 

 w drodze do i ze szkoły wychowankowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa 

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej,   

 przy wejściu do budynku bursy wychowanek obowiązkowo dezynfekuje ręce przy 

użyciu środka dezynfekującego, który znajdywać się będzie przy wejściu do bursy, 

 wychowankowie bursy powinni starać się zachować dystans podczas pobytu w bursie , 

czystość w użytkowanych pomieszczeniach, często myć ręce ciepłą wodą z mydłem 

oraz wietrzyć pomieszczenia mieszkalne. Nie przyjmujemy żadnych odwiedzin osób z 

zewnątrz, 

 1 września wychowankowie aktualizują u wychowawcy numery telefonów do swoich 

rodziców, w celu zapewnienia szybkiej ścieżki kontaktu wychowawcy z rodzicem 

ucznia, wszelkie kontakty z rodzicami ucznia odbywaj się za pomocą technik 

komunikacji na odległość, 

 jeżeli pracownik bursy zaobserwuje u wychowanka objawy mogące wskazywać na 

infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, zostanie on 

odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 

2 m odległości od innych osób oraz umożliwi skorzystanie z teleporady medycznej.  

Rodzice/opiekunowie wychowanka zostaną niezwłocznie powiadomieni o konieczności 

odebrania syna/córki z bursy (rekomendowany własny środek transportu),   

 wychowankowie mają obowiązek przechowywać własne podręczniki, przybory szkolne 

oraz rzeczy osobiste w przydzielonej im szafce i ograniczyć dostęp do nich dla osób 

trzecich. Nie należy zabierać ze sobą do bursy niepotrzebnych przedmiotów,   

 obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do bursy należy 

bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania 

oczu, nosa i ust, 

 uczeń podczas korzystania z sali nauki, sali komputerowej, biblioteki, świetlicy, 

stołówki, pomieszczeń sportowych i pomieszczenia gospodarczego stosuje się do 

nowych wytycznych, które zostały tam wprowadzone, 

 wychowanek w ogłoszonym terminie obowiązany jest przygotować pokój do 

dezynfekcji tak jak do wynajmu tzn. spakować wszystkie rzeczy do szafy wnękowej 

oraz sprzątnąć pokój zgodnie z wytycznymi. 

 wszyscy wychowankowie zobowiązani są do segregacji śmieci na ogólnych zasadach. 

 W przestrzeniach wspólnych na terenie bursy obowiązuje nakaz noszenia  maseczek lub 

przyłbic  

 

 

 

 

 

 



 

Rodzic/opiekun prawny, 

 przed wysłaniem dzieci do bursy rodzice/opiekunowie prawni  monitorują stan zdrowia 

swoich dzieci, zobowiązują się do zatrzymania w domu dziecka z objawami infekcji lub 

będącego w kwarantannie, 

 rodzice/opiekunowie prawni zapewniają dziecku środki ochrony osobistej potrzebne 

podczas pobytu w bursie, 

 w przypadku wystąpienia u dziecka objawów mogących wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, wychowanek zostanie 

odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 

2 m odległości od innych osób. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego 

odebrania dziecka z bursy (rekomendowany własny środek transportu), 

 rodzic/opiekun prawny kontaktuje się z pracownikami bursy za pomocą technik 

komunikacji na odległość, przyjazd do bursy tylko po uprzednim umówieniu 

telefonicznym z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, 

  rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się w wyposażenie dziecka w niezbędne pomoce 

dydaktyczne, nie będzie możliwości pożyczania przyborów szkolnych od innych 

mieszkańców. 

Wychowawca, 

 do pracy przychodzą wyłącznie wychowawcy zdrowi, bez objawów infekcji, nie 

objęci kwarantanną, 

 podczas dyżurów stosują środki ochrony osobistej przyłbice, maseczki itp. 

 przy niedzielnych powrotach wychowanków do bursy z domów  kontrolują 

temperaturę ciała, 

 w przypadku zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję 

górnych dróg oddechowych, w tym szczególności gorączkę, katar, kaszel należy 

powiadomić kierownika bursy, odizolować ucznia i sporządzić listę osób 

przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których 

przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych 

Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/ 

 należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to 

wychowankowie, szczególnie po przyjściu ze szkoły, przed jedzeniem, po powrocie 

ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety, 

 wszelkie formy kontaktów z rodzicami realizować należy w oparciu o techniki 

komunikacji na odległość, (WYJĄTEK- przyjęcie nowych wychowanków), 

 w przypadku wystąpienia u wychowawcy będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się 

telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę 

medyczną, 

 obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi 

procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty 

itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/


Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 


