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Należy opracować wewnętrzny regulamin bursy oraz postępowania w razie zagrożenia,
uwzględniający zalecenia wskazane w przedmiotowych wytycznych oraz aktualnych przepisach
prawa i poinformować o nim wychowanków przed ich przyjazdem. Regulamin powinien zostać
także umieszczony w widocznym miejscu budynku oraz przekazany do wiadomości
wychowankom i ich rodzicom.
Zaplanować i przeprowadzić szkolenia dla kadry bursy oraz wychowanków z zasad zachowania
bezpieczeństwa.
Rekomenduje się zorganizowanie monitorowania zachowania czystości w miejscach pracy,
pokojach wychowanków oraz przestrzeniach wspólnych, ze szczególnym uwzględnieniem
utrzymywania czystości w pomieszczeniach higienicznosanitarnych 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.
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.
Przy wejściu do bursy należy zadbać o dezynfekowanie rąk przez wychowanka oraz pracownika
(zapewnić dostępność płynów do dezynfekcji oraz instrukcji ich użycia).
Wychowankowie bursy powinni starać się zachować dystans podczas pobytu w bursie/internacie,
czystość w użytkowanych pomieszczeniach, często myć ręce ciepłą wodą z mydłem oraz wietrzyć
pomieszczenia mieszkalne. Mają także 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/internatu niepotrzebnych przedmiotów.
Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w bursie do niezbędnego minimum, z
zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub
dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.
Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia.
Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji pomiędzy wychowawcami a dyrektorem bursy.
Bursa posiada izolatkę lub inne pomieszczenie. W przypadku wystąpienia u wychowanka nagłych
objawów infekcji dróg oddechowych, należy natychmiast odizolować go od innych osób i
niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów oraz umożliwić skorzystanie z teleporady
medycznej.
W przestrzeniach wspólnych (pomieszczenia do pracy własnej) należy zachować podwyższone
rygory bezpieczeństwa i higieny: częste mycie i dezynfekowanie łazienek, pomieszczeń
kuchennych, blatów w pokojach oraz pomieszczeniach wspólnie użytkowanych (np. w pokojach
cichej nauki).
Pracownicy obsługi i administracji bursy powinni ograniczyć kontakty z wychowankami oraz
nauczycielami.
Jeżeli w bursie funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej, gabinet stomatologiczny, gabinet
lekarski, to na podstawie obowiązujących wymagań określonych w przepisach prawa oraz
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aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia należy we
współpracy ze świadczeniodawcą określić zasady oraz godziny korzystania z gabinetów oraz
upowszechnić je wśród wychowanków i pracowników.
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników bursy
-

-

-

Do pracy w bursie mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w
warunkach domowych lub w izolacji.
W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z
istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka,
należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury
podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości
praca zdalna).
Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący)
pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować* osobę w przypadku
zaobserwowania objawów chorobowych.

1. Pracownicy bursy powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących
objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem
podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu
zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów
infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej
opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).
3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie
należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz
zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do
indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie bursy należy stosować się do
zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego *.
* Rekomenduje się ustalenie listy 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/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały
kontakt z zakażonym.
-

Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarnoepidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.
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