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Regulamin dla Bursy Stali  Rzeszów obowiązujący w okresie  

pandemii COVID-19 

 

Z wielką starannością i troską przygotowaliśmy Bursę na przyjęcie Państwa dzieci do naszej 

placówki. Zdrowie i bezpieczeństwo młodzieży  zależy nie tylko od nas pracowników Bursy, 

ale od odpowiedzialnej i rozsądnej postawy każdego rodzica. 

Wszystkich Rodziców prosimy o; 

 Przekazanie wychowawcy swojego dziecka niezbędnych informacji o stanie zdrowia 

dziecka, aby Bursa mogła zapewnić wychowankowi odpowiednią opiekę podczas 

pobytu. Poinformujcie państwo w szczególności, czy dziecko choruje na chorobę 

przewlekłą lub znajduje się w tzw. grupie ryzyka. 

 Proszę stosować się do zaleceń lekarskich, które mówią o przeciwskazaniach do  

zakwaterowania dziecka w Bursie. 

 Nie posyłajcie państwo dziecka do placówki jeśli jest chore, z infekcją, jeżeli                    

w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie 

zostać w domu oraz stosować się  do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

 Zaopatrzcie dziecko w indywidualne osłony nosa i ust oraz jednorazowe rękawiczki 

do użycia podczas pobytu w Bursie. 

 Przypomnijcie dziecku o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym 

o zachowaniu dystansu społecznego, unikaniu dotykania ust, nosa i oczu, regularnym 

myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie oraz o konieczności 

zasłaniania ust i nosa podczas kichania i kasłania. 

 W przypadku wystąpienia u wychowanka podczas pobytu w placówce nagłych 

objawów infekcji dróg oddechowych lub innych objawów chorobowych zostanie on 

natychmiast odizolowany od innych osób w pomieszczeniu do tego przeznaczonym. 

Rodzice wychowanka zostaną niezwłocznie powiadomieni i zobligowani do odbioru 

dziecka z Bursy. 

 Ograniczcie Państwo przebywanie w naszej placówce do niezbędnego minimum 

z zachowaniem wszelkich obowiązujących zasad bezpieczeństwa (osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk przy wejściu do Bursy). 

 Podczas zakwaterowania może być obecny jeden rodzic bądź opiekun. 

 Podczas spożywania posiłków będą stosowane zasady przestrzegania reżimu 

sanitarnego ( zachowanie odpowiedniej odległości, limitowanie jednoczesnego 

korzystania z posiłków , dezynfekcja naczyń i sztućców, doraźnie posiłki wydawane                           

w odpowiednich pojemnikach) 

 Prosimy państwo o udostępnienie dyrekcji lub wychowawcy aktualnego numeru 

telefonu do kontaktu. 
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Wychowanku! Zapoznaj się z informacją o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na terenie 

Bursy podczas obowiązywania stanu epidemii i koniecznie przestrzegaj tych zasad. 

 Pamiętaj, że do Bursy przyjmowani są jedynie zdrowi uczniowie, bez objawów 

infekcji. Jeśli jesteś chory pozostań w domu. 

 Za jedną z najważniejszych zasad w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa 

uważa się utrzymywanie czystości rąk- ich częste mycie wodą z mydłem 

i dezynfekowanie . 

Często myj ręce! 

 Każdorazowo przy wejściu do placówki zdezynfekuj ręce. 

 Zaleca się nosić osłonę nosa i ust w przestrzeniach wspólnych budynku (korytarze, 

klatki schodowe, pokój wychowawców, itp.) 

 Zachowaj bezpieczną odległość od innych osób tj. min 1,5m. 

 Podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, umyj 

ręce. 

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

 Używaj jedynie swoich przyborów i akcesoriów. 

 Zgłoś wychowawcy ewentualny kontakt z osobą chorą na koronawirusa lub 

podejrzaną o to zakażenie. 

 Jeśli poczujesz się źle podczas pobytu w Bursie, niezwłocznie zgłoś to wychowawcy, 

szczególnie, gdy zaobserwujesz u siebie objawy infekcji. 

 Ogranicz opuszczanie swojego pokoju, korzystanie z przestrzeni wspólnych budynku 

i przemieszczania się po innych piętrach. Jeśli musisz z nich korzystać, stosuj środki 

ochrony osobistej (maseczki ochronne) i dezynfekuj ręce. 

 Ogranicz kontakty z innymi wychowankami przebywającymi na terenie bursy. 

W przypadku takich kontaktów nie podawaj ręki na powitanie, zachowaj bezpieczną 

odległość od rozmówcy. 

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

podwyższone zasady ostrożności podczas sprzątania swojego pokoju - załóż 

osłonę nosa i ust oraz rękawiczki jednorazowe. Często wietrz swój pokój. 

 W bursie będzie obowiązywać ograniczenie przebywania osób z zewnątrz do 

niezbędnego minimum. Nie zapraszaj do Bursy osób nie będących mieszkańcami 

Bursy 

 Wprowadzone zostanie zmianowe wydawanie posiłków w stołówce. Dostosuj się do 

wyznaczonego czasu spożywania posiłków. 
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Procedury bezpieczeństwa COVID19 obowiązujące 

 w Bursie Stali w Rzeszowie 

 

Procedury bezpieczeństwa COVID19 

Procedury bezpieczeństwa podczas  pobytu w Bursie Stali w Rzeszowie mają na celu 

zapewnienie najwyższych standardów ochrony zdrowia i życia dla uczniów.  

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z procedurami przed przyjazdem do bursy. 

1. Ogólna procedura bezpieczeństwa 

a. Do bursy  będą mogły zostać zakwaterowane  zdrowe dzieci i zdrowa kadra, a w 

szczególności bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz te, które 

w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem obozu nie zamieszkiwały z osobą 

przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. Również osoby 

odprowadzające dziecko do bursy nie powinny wykazywać objawów infekcji, a 

przekazanie i odbiór dziecka powinny do minimum ograniczyć możliwość kontaktu z 

innymi dziećmi,  

b. Rodzice powinni zaopatrzyć dzieci w indywidualne osłony nosa i ust do użytku 

podczas pobytu w bursie, 

c. W bursie będą przygotowane pokoje przeznaczone dla dzieci chorych tzw. izolatki, 

2. Procedura higieny i dystansu społecznego 

a. Zarówno uczniowie  jak i kadra ma obowiązek mycia rąk mydłem i dezynfekcji 

płynem  – przed wyjściem z pokoju, po powrocie do pokoju,  przed i po posiłku, przed 

i po skorzystaniu z toalety 

b. Podczas przemieszczania się po bursie należy zachować dystans w kontakcie z 

osobami trzecimi (ok. 1,5 m) 

c. Należy unikać bliskiego kontaktu np. nierekomendowane jest powitanie poprzez 

uścisk dłoni 

3. Procedura organizacji posiłków 

a. Obowiązek umycia i dezynfekcji rąk przed wejściem na stołówkę. 

b. Rotacyjność w czasie posiłków. Uczniowie  podzieleni są na odpowiednie liczbowo 

grupy, w których spożywać będą posiłki. 

c. Dezynfekcja stołów, krzeseł i innych powierzchni dotykowych po każdej grupie 

opuszczającej stołówkę.  

d. Zachowanie dystansu przez uczniów podczas posiłków. 
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4. Procedura odwiedzin rodziców 

a. Rodzice, poza niezbędnymi i uzgodnionymi z kierownikiem sytuacjami, mają zakaz 

przebywania  w budynku z dziećmi . 

b. Wszelkie ewentualne pilne wizyty rodzica  muszą uprzednio zostać uzgodnione z 

dyrektorem bursy. 

5. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia 

wobec osoby, u której ujawniono objawy choroby: gorączka powyżej 37,5 stopni, kaszel, 

duszności, problemy z oddychaniem, bóle mięśniowe należy zastosować następujące 

działania:  

1. odizolować uczestnika mającego objawy zakażenia Covid-19 od reszty mieszkańców 

2. zapewnić minimum 1,5 metra odległości od innych osób 

3. natychmiast poinformować jego rodziców/opiekunów prawnych w celu pilnego 

odebrania dziecka z bursy. 

4. W sytuacji, w której wystąpiły objawy podejrzenia zakażenia u dziecka, 

Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek odebrać dziecko z bursy w ciągu 12 godzin od 

zgłoszenia. 

5. niezwłocznie powiadomić stację epidemiczno-sanitarną i postępować zgodnie z 

uzyskanymi zaleceniami 

6. przekazać choremu maseczki i inne środki ochrony w celu ograniczenia 

rozprzestrzeniania się patogenów podczas kaszlu, kichania, rozmowy  

7. otoczyć opieką chorego, przy czym osoba sprawująca opiekę zostanie wyposażona w 

środki ochrony 

8. izolatkę zdezynfekować  po wyjeździe chorego. 

 

W przypadku podejrzenia zachorowania u członka kadry zastosowanie mają powyższe 

punkty z wyłączeniem punktu 3 i 4. 

 

 

 

Zapoznałem/am się z  regulaminem  panującym podczas pandemii Covid-19  

oraz procedurami bezpieczeństwa 

 

………………………………………………. 
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