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 Procedura funkcjonowania w stanie zagrożenia epidemicznego  

Bursy  

Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu 

od dnia 1 września 2020r. 
przygotowana na podstawie Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i 

niepublicznych szkół i placówek z dnia 5 sierpnia 2020 r. 

 

1. W bursie mogą przebywać jedynie wychowankowie bez objawów chorobowych 
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w 
izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.  

2. Przy wejściu do bursy obowiązuje dezynfekowanie rąk przez wychowanka oraz 
pracownika. 

3. Na terenie bursy obowiązują ogólne zasady higieny, częste mycie rąk, kaszel i 
kichanie w zgięcie łokcia lub chusteczkę. 

4. 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.  

5. 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.  

6. Wychowankowie nie powinni wymieniać się między sobą prywatnymi 
przyborami, podręcznikami, oraz innymi rzeczami osobistymi z uwzględnieniem 
sprzętu elektronicznego. 

7. W bursie obowiązuje ograniczenie przebywania osób z zewnątrz do 
niezbędnego minimum ( jeden z rodziców/opiekun prawny, nauczyciel/ 
wychowawca klasy ) z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. 
dystans społeczny, osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja 
rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach. 

8. Bursa posiada pomieszczenie, w którym w przypadku wystąpienia u 
wychowanka nagłych objawów infekcji dróg oddechowych, jest on natychmiast 
odizolowany od innych osób. 

9. W przypadku wystąpienia u wychowanka nagłych objawów infekcji dróg 
oddechowych, jest on natychmiast odizolowany od innych osób i niezwłocznie 
powiadamia się rodziców/opiekunów prawnych oraz/lub umożliwia skorzystanie 
z teleporady medycznej w miarę możliwości. 

10.  W przestrzeniach wspólnych zachowuje się podwyższone rygory 
bezpieczeństwa i higieny: częste mycie i dezynfekowanie klamek i włączników w 
ciągach komunikacyjnych, blatów w pokojach oraz pomieszczeniach wspólnie 
użytkowanych (np. w sali cichej nauki, sali telewizyjnej, jadalniach). 

11.  Pracownicy obsługi i administracji bursy powinni ograniczyć kontakty z 
wychowankami oraz wychowawcami. 
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12.  W bursie obowiązuje monitoring zachowania czystości w miejscach pracy, 
pokojach wychowanków oraz przestrzeniach wspólnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem utrzymywania czystości w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych i ciągach komunikacyjnych oraz dezynfekowania powierzchni 
dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i 
powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do 
spożywania posiłków. 

13.  Wychowankowie i ich rodzice/opiekunowie prawni przed ich przyjazdem do 
bursy poinformowani zostają drogą elektroniczną o obowiązujących 
procedurach. Procedury zostaną także umieszczone w widocznym miejscu 
budynku. 

14.  Bursa prowadzi na bieżąco szkolenia dla kadry wychowawczej oraz 
wychowanków z zasad zachowania bezpieczeństwa 

 

Rodzice, opiekunowie prawni, pełnoletni uczniowie 

1. W celu zminimalizowania zagrożenia rodzice/opiekunowie mogą przebywać 

jedynie w wyznaczonej przez bursę przestrzeni. 

2. Rodzice zobowiązują się do stałego i bieżącego informowania o stanie zdrowia 

swojego dziecka a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jego 

stanu zdrowia są zobligowani do jego nieposyłania do szkoły oraz do 

natychmiastowego powiadomienia wychowawcy / dyrekcji szkoły. Taki sam 

sposób postępowania stosuje się wobec pełnoletniego ucznia. 

3. Rodzice i uczniowie zobowiązani są do zapoznania się z niniejszą procedurą, 

która jest umieszczona na stronie internetowej szkoły. 

 

Postanowienia końcowe 

Wszyscy pracownicy szkoły, uczniowie i rodzice są zobowiązani do 

przestrzegania niniejszej procedury, wewnętrznych regulaminów, a także 

Wytycznych MEN, MZ i GIS  dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek z 

dnia 5 sierpnia 2020 r. wraz ze wszystkimi kolejnymi aktualizacjami.  

 

 

 

 

 

 

 

 


