
Procedura postępowania w stanie zagrożenia epidemicznego  

Pracowników pedagogicznych - wychowawców 

 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. 

 

Wychowawcy bursy: 

1. Świadczą opiekę nad wychowankami pełniąc dyżur w miejscu wyznaczonym przez 

Dyrektora oraz korzystają z wyznaczonych przez Dyrektora pomieszczeń sanitarnych. 

2. Dbają o to, by wychowankowie przychodzący do bursy dezynfekowali ręce przy wejściu do 

placówki oraz w trakcie przebywania w placówce. 

3. Pilnują, aby na teren placówki osoby trzecie, a także osoby spoza bursy wchodziły tylko w 

uzasadnionych przypadkach jeśli mają one zakryte usta i nos oraz jednorazowe rękawiczki na 

rękach lub dokonały dezynfekcji rąk przy wejściu do placówki. 

4. Wyjaśniają wychowankom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w bursie, dlaczego 

zostały wprowadzone. Dbają o pozytywny przekaz powyższych treści w celu wzbudzenia w 

młodzieży poczucia bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności za swoje zachowanie bez 

poczucia lęku. 

5. Prowadzą profilaktykę prozdrowotną wśród wychowanków ze szczególnym zwracaniem 

uwagi na konieczność częstego mycia i dezynfekcji rąk, zasłaniania ust i nosa podczas 

kichania i kaszlu, niedotykania ust, nosa i oczu, używania środków ochrony osobistej 

(maseczki, przyłbice) podczas kontaktów z innymi wychowankami lub pracownikami bursy 

oraz bezwzględnie monitorują poprawność stosowania przez wychowanków wprowadzonych 

zasad. 

6. Dokonują pomiarów temperatury ciała wychowanka w razie zauważenia u niego 

jakichkolwiek objawów choroby oraz wg ustalonych zasad. 

7. Zachowują zasady bezpieczeństwa opracowane na czas podwyższonej ostrożności – myją 

ręce bezpośrednio po wejściu do bursy oraz dezynfekują je dostępnym płynem do 

dezynfekcji, zachowują odległość min. 2 m od wychowanków i innych pracowników bursy, 

stosują środki ochrony osobistej podczas dyżuru, w szczególności podczas kontaktu z 

wychowankami oraz w trakcie przebywania w przestrzeniach wspólnych budynku 

użytkowanych przez inne osoby. 

8. Pilnują, by wychowankowie nie gromadzili się w pomieszczeniach do wspólnego 

użytkowania oraz żeby stosowali w nich środki ochrony osobistej, a także zachowywali 

dystans 2 m. 

9. Zwracają uwagę na dostępność płynu do dezynfekcji przy wejściu do bursy oraz we 

wszystkich pomieszczeniach użytkowanych wspólnie. Niezwłocznie zgłaszają konieczność 

ich uzupełniania. 

10. Dbają o wietrzenie pokoi wychowanków oraz przestrzeni wspólnego użytkowania . 

11. Dbają o czystość w miejscu swojej pracy, dokonują dezynfekcji używanego przez siebie 

sprzętu i przyborów. 

12. Utrzymują kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi wychowanka przede wszystkim za 

pomocą środków komunikacji na odległość, a w miarę potrzeb osobisty - z zachowaniem 

zasad bezpieczeństwa i dystansu co najmniej 2 m. 


