Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 17/2021
Dyrektora Bursy Regionalnej w Ostrołęce
z dnia 23 sierpnia 2021 r.
Procedura organizacji pracy Bursy Regionalnej w Ostrołęce w okresie epidemii
1. W bursie mogą przebywać jedynie zdrowi wychowankowie, bez objawów infekcji lub
choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji
domowej.
2. W przypadku złego samopoczucia wychowanek ma obowiązek zgłosić ten fakt
wychowawcy. Wychowawca prowadzący zajęcia, dyrektor bursy lub pracownik sekretariatu
niezwłocznie telefonicznie informuje rodziców o stanie zdrowia wychowanka.
3. W przypadku braku kontaktu z rodzicami dyrektor bursy lub nauczyciel wychowawca prosi
o pomoc policję, straż miejską, a w przypadku pogarszającego się stanu zdrowia wychowanka,
wzywa się pogotowie.
4. Wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała, jeżeli zaistnieje
taka konieczność.
5. W drodze do i ze szkoły, stołówki wychowankowie przestrzegają aktualnych przepisów
prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
6. Wyjścia poza teren bursy należy ograniczyć do minimum.
7. Obowiązuje zakaz przyjmowania gości z zewnątrz przez wychowanków.
8. W pokoju przebywać może jedynie zakwaterowany w nim wychowanek.
9. W kuchni grupowej jednocześnie mogą przebywać wyłącznie wychowankowie mieszkający
wspólnie w pokoju (maksymalnie 4 wychowanków mieszkających w danym pokoju).
W razie konieczności przebywania w kuchni wychowanków z różnych pokojów, w kuchni może
przebywać maksymalnie 2 wychowanków, z zachowaniem rekomendowanego dystansu
minimum 1,5 m.
10. W łazience znajdować się może taka liczba wychowanków, która umożliwi zachowanie
rekomendowanego dystansu minimum 1,5 m (w miarę możliwości co druga kabina WC, co
druga umywalka), w miarę możliwości mieszkających wspólnie w pokoju.
11. W sali rekreacyjnej i świetlicach mogą przebywać wyłącznie wychowankowie mieszkający
wspólnie w pokoju (maksymalnie 4 wychowanków mieszkających w danym pokoju).
W razie konieczności przebywania w sali rekreacyjnej i świetlicach wychowanków z różnych
pokojów, może przebywać w nich maksymalnie 2 wychowanków, z zachowaniem
rekomendowanego dystansu minimum 1,5 m.
12. Każdy wychowanek zobowiązany jest do:

1)

zapoznania się z informacją o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na terenie bursy,
podczas obowiązywania stanu zagrożenia i przestrzegania tych zasad;

2)

zachowania bezpiecznej odległości od innych osób – rekomendowany dystans to
minimum 1,5 m. W przypadku braku możliwości zachowania zalecanej odległości (1,5
m) rekomenduje się stosowanie maseczki ochronnej lub przyłbicy w miejscach
wspólnych;

3)

ograniczenia kontaktów z innymi wychowankami przebywającymi na terenie bursy,
w tym ograniczenia odwiedzin między pokojami;

4)

ograniczenia korzystania z przestrzeni wspólnych budynku;

5)

dezynfekowania rąk w przestrzeniach wspólnych budynku, w razie konieczności
stosowania środków ochrony osobistej (maseczki ochronne);

6)

zakrywania ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kaszlu i kichania –
zużytą chusteczkę jak najszybciej wyrzuca do zamkniętego kosza i myje ręce;

7)

nie dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu;

8)

utrzymania w czystości swojego pokoju. W miarę możliwości – częstego, przynajmniej
2 x dziennie, wietrzenia zamieszkiwanego pomieszczenia;

9)

dezynfekcji, przynajmniej 2 x dziennie, klamek, blatów stołów itp. w swoim pokoju;

10) zgłoszenia wychowawcy ewentualnego kontaktu z osobą chorą na COVID-19 lub
podejrzaną o zakażenie;
11) podczas samodzielnego przygotowywania posiłków do zachowania zasad ostrożności
(unikania surowego mięsa i mleka),
12) używania własnych sztućców i naczyń, mycia ich z użyciem detergentów
i przechowywania w wyznaczonej szafce kuchennej;
13) każdorazowo po skorzystaniu z wyposażenia kuchni wychowanek powinien wyczyścić
blat roboczy, stół oraz inne urządzenia (jeśli zostały wykorzystane);
14) przekazania aktualnych danych teleadresowych rodziców/opiekunów.
13. W pokojach wychowawców: nr 18 i 68 znajduje się informacja, w której podany jest numer
do kontaktu z inspekcją sanitarną w sprawie koronawirusa: +48 22 25 00 115 oraz numery
alarmowe: 999, 112, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów
chorobowych.
14. Jeśli szkoła, do której uczęszcza wychowanek, wprowadzi nauczanie zdalne, to
wychowanek będzie miał obowiązek na ten okres wyjechać do domu i zabrać wszystkie swoje
rzeczy z bursy.
15. Jeśli szkoła wprowadzi nauczanie hybrydowe, to na okres nauki zdalnej wychowanek ma
obowiązek wyjechać do domu i zabrać wszystkie swoje rzeczy, a uczniowie którzy będą w tym
czasie korzystać z nauki stacjonarnej, będą mogli być zakwaterowani w bursie.

