
 
 Załącznik do Zarządzenia nr 17/2020  

Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Lesku  

z dnia 28 sierpnia 2020 r. 

 

  

REGULAMIN I PROCEDURY POSTĘPOWANIA  

W BURSIE SZKOLNEJ 

W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESKU  

W OKRESIE PANDEMII COVID -19  

 

PODSTAWA PRAWNA:  

 

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),  

2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 

59 ze zm.), 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.), 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa                       

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 

poz. 69 ze zm.), 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19 ( Dz. U z 2020 r. poz. 493), 

6. Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567), 

7. Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego  

do organizacji opieki w bursach i internatach z dnia 15 maja 2020 roku. 

8. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek  

od 1 września 2020 r. 

 

§ 1 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy dokument określa procedury postępowania na terenie bursy w okresie pandemii 

COVID-19 i dotyczy wszystkich pracowników placówki, wychowanków oraz rodziców  

i opiekunów prawnych młodzieży przebywającej w placówce.  

2. Celem niniejszych procedur jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia 

wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród wychowanków  

i pracowników placówki. 

3. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia wirusem 

COVID-19, jednak ryzyko związane z zakażeniem istnieje, dlatego rodzic/opiekun 

prawny decydując się na pobyt wychowanka w placówce (lub pełnoletni wychowanek) 

jest zobowiązany wypełnić OŚWIADCZENIE stanowiące Załącznik nr 1 (pełnoletni 

wychowanek – Załącznik nr 2) do niniejszego regulaminu i procedur. 

 

 



 

 

§ 2 

 

OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem  

i procedurami postępowania w okresie pandemii COVID-19 na terenie Bursy Szkolnej  

w Zespole Placówek Oświatowych w Lesku. 

2. W bursie mogą przebywać wyłącznie zdrowi wychowankowie, bez objawów 

chorobowych dróg oddechowych. 

3.  Nie posyłanie dziecka do bursy, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie  

lub w izolacji. Wówczas wszyscy domownicy muszą pozostać w domu oraz stosować się 

do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

4. Rodzic jest zobowiązany przekazać dyrektorowi niezbędne informacje o stanie zdrowia 

swojego dziecka, aby bursa mogła zapewnić wychowankowi odpowiednią opiekę 

podczas pobytu (w szczególności, czy dziecko choruje na chorobę przewlekłą  

lub znajduje się w tzw. grupie ryzyka). 

5. Stosowanie się do zaleceń lekarskich, które dotyczą przeciwwskazań do zakwaterowania 

dziecka w bursie. 

6. W miarę możliwości ogranicza się przebywanie w bursie osób z zewnątrz (w tym 

rodziców i prawnych opiekunów) do niezbędnego minimum.  

7. Wejście osób z zewnątrz na teren placówki jest możliwe za zgodą pracownika i dotyczy 

wyznaczonych obszarów.  

8. Osoby z zewnątrz obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Osoby te nie mogą wykazywać objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. 

9. Obowiązkiem rodziców/opiekunów prawnych jest zaopatrzenie dziecka w indywidualne 

osłony nosa i ust podczas pobytu w bursie. 

10. Regularne przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk 

wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, 

nosa i ust. Zwracanie uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania 

czy kasłania. 

11. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu  

do kontaktu i odbierania telefonów od dyrektora i pracowników bursy. W przypadku 

nieodebrania połączenia rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do niezwłocznego 

kontaktu z pracownikiem placówki. 

12. Rekomendowaną formą kontaktu z dyrekcją i wychowawcami bursy są kanały 

komunikacji elektronicznej (telefon: 13 469 6273 lub email: bursalesko@op.pl ). 

13. W przypadku uzasadnionego podejrzenia u wychowanka infekcji dróg oddechowych  

tj. kaszel, podwyższona temperatura rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany  

do niezwłocznego odebrania dziecka z placówki. 

14. Rodzice/opiekunowie prawni dostarczają do placówki uzupełnione oświadczenie 

rodzica/opiekuna prawnego – co jest warunkiem przyjęcia ucznia do placówki. 

Oświadczenia dostarczane są dyrektorowi lub wychowawcy w dniu zakwaterowania 

dziecka w placówce.  

 

 

 

 

 

mailto:bursalesko@op.pl


 

 

§ 3 

 

OBOWIĄZKI WYCHOWANKA 

 

1. Do bursy przyjmowani są jedynie zdrowi uczniowie, bez objawów infekcji.  

2. Wychowanek ma obowiązek natychmiastowego zgłoszenia ewentualnego kontaktu  

z osobą chorą na koronawirusa lub podejrzaną o to zakażenie. 

3. Wychowanek, który poczuje się źle podczas pobytu w bursie, zobowiązany jest 

niezwłocznie zgłosić ten fakt wychowawcy lub dyrektorowi, szczególnie, gdy 

zaobserwuje u siebie objawy infekcji. 

4. Wychowanek ma obowiązek zapoznać się z informacją o zachowaniu zasad 

bezpieczeństwa na terenie bursy podczas obowiązywania stanu epidemii i przestrzegać 

tych zasad. 

5. Każdorazowo wchodząc do budynku i stołówki należy zdezynfekować ręce korzystając 

 z umieszczonego w pobliżu wejścia stanowiska do dezynfekcji rąk (zgodnie  

z zamieszczoną instrukcją dezynfekcji). 

6. Wychowanek ma obowiązek ograniczyć do minimum opuszczanie swojego pokoju  

i korzystanie z przestrzeni wspólnych budynku. Jeśli z nich korzysta, zobowiązany jest 

zachować dystans społeczny (min.1,5 m) od innych wychowanków, wychowawców  

i pracowników placówki. Jeżeli nie ma możliwości zachowania dystansu społecznego, 

wówczas należy stosować środki ochrony osobistej (maseczki ochronne, rękawice 

jednorazowe) i dezynfekować ręce.  

7. Wychowanek ma obowiązek ograniczyć do minimum kontakty z innymi 

wychowankami przebywającymi na terenie bursy.  

8. W przypadku kontaktów z innymi osobami wychowanek ma obowiązek zachowania 

odległości min. 1,5 m od rozmówcy oraz niepodawania ręki. 

9. Wychowanek ma obowiązek ograniczyć wychodzenie z bursy w czasie wolnym. 

Każdorazowe wyjście musi być odnotowane w zeszycie wyjść.  

10. Podczas kaszlu i kichania wychowanek ma obowiązek zakrywać usta i nos zgiętym 

łokciem lub chusteczką – zużytą chusteczkę należy jak najszybciej wyrzucić  

do kosza i umyć ręce. 

11. Wychowanek powinien unikać dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa  

i oczu. 

12. Wychowanek ma obowiązek przechowywania i używania jedynie własnych 

podręczników, przyborów szkolnych, rzeczy osobistych i innych akcesoriów  

w przydzielonej szafce i ograniczyć dostęp do nich dla osób trzecich. 

13. Wychowanek powinien zachować zasady ostrożności podczas samodzielnego 

przygotowywania posiłków, używać własnych sztućców i naczyń, myć je z użyciem 

detergentów. 

14. Wychowanek ma obowiązek utrzymania swojego pokoju w czystości i higienie. 

15. Wychowanek powinien zachować podwyższone zasady ostrożności podczas 

sprzątania swojego pokoju. 

16. Wychowanek powinien często wietrzyć swój pokój. 

17. Wychowanek zobowiązany jest do utrzymywania czystości rąk – ich częstego mycia 

wodą z mydłem lub dezynfekowania.  

18. Noszenie rękawiczek nie może zastępować mycia rąk. 

19. Nie należy zabierać ze sobą do bursy niepotrzebnych przedmiotów, szczególnie tych, 

które są trudne do dezynfekcji (np. pluszaki). 

 

 



 

§ 4 

 

ZASADY POSTĘPOWANIA  

W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U WYCHOWANKA 

 

1. Jeżeli wychowanek przejawia niepokojące objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, ale stan zdrowia wychowanka  

nie wymaga pomocy Państwowego Ratownictwa Medycznego, należy niezwłocznie 

odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu zapewniając 

min. 2 m odległości od innych osób i natychmiast powiadomić rodziców/prawnych 

opiekunów o zaistniałej sytuacji oraz zobowiązać ich do odebrania dziecka z bursy 

(rekomendowany własny środek transportu). Należy umożliwić wychowankowi 

skorzystanie z teleporady medycznej. 

2. W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia wychowanka należy wezwać pogotowie 

ratunkowe, aby przewieźć ucznia do najbliższego oddziału zakaźnego, a o zaistniałej 

sytuacji niezwłocznie poinformować rodziców/prawnych opiekunów ucznia  

oraz dyrektora placówki.  

3. Dyrektor powiadamia właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, która 

przeprowadzi wstępny wywiad epidemiologiczny. 

 

§ 5 

 

ZASADY POSTĘPOWANIA  

W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKA 

 

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pracownik 

powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej 

opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.  

2. W razie pogarszania się swojego stanu zdrowia należy zadzwonić pod numer 999 lub 112 

i poinformować, że osoba może być zakażonym koronawirusem.   

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych, pracownik powinien skontaktować się 

telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę 

medyczną. O sytuacji należy poinformować dyrektora placówki. 

4. Pracownik, u którego podczas pobytu w pracy wystąpiły niepokojące objawy sugerujące 

chorobę zakaźną musi zostać niezwłocznie odsunięty od pracy. 

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie 

dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

6. Należy skontaktować się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną oraz zastosować 

się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie placówki należy 

stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

8. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w 

części/częściach obiektu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, co będzie 

pomocne w prowadzeniu dochodzenia epidemiologicznego przez Państwową Inspekcję 

Sanitarną.  

9. Rekomendowane jest stosowanie 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. 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/
https://gis.gov.pl/


 

 

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy regulamin i procedury postępowania wchodzą w życie z dniem podpisania 

przez dyrektora.  

2. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 1  

do Regulaminu i procedur postępowania  

w Bursie Szkolnej  

w Zespole Placówek Oświatowych w Lesku 

w okresie pandemii COVID – 19  

                                                                                                
……………………………………………………………                                                                                                                 
           (imię i nazwisko rodzica/opiekuna) 

 

………………………………………………………………                                                                                                                                   

                 (imię i nazwisko dziecka) 

 

OŚWIADCZENIE  RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA 

o stanie zdrowia nieletniego wychowanka  

oraz o zapoznaniu się z Regulaminem i procedurami postępowania  

w Bursie Szkolnej w Zespole Placówek Oświatowych w Lesku  

w okresie pandemii COVID – 19 

 

Oświadczam, że zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą: 

1) nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do zamieszkania mojego dziecka 

w Bursie Szkolnej w Lesku. 

2) u dziecka nie występują objawy wskazujące na chorobę zakaźną (katar, kaszel, 

podwyższona temperatura, trudności w oddychaniu, bóle w klatce piersiowej, utrata 

smaku czy węchu i inne nietypowe objawy) 

3) dziecko nie ma i nie miało kontaktu z osobami ze stwierdzonym COVID-19 

4) dziecko nie przebywa na kwarantannie, ani w domowej izolacji 

5) nikt z rodziny nie przebywa na kwarantannie, ani w domowej izolacji 

6) w ciągu ostatniego tygodnia dziecko nie miało kontaktu z osobą podejrzaną  

o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji 

Jednocześnie oświadczam, że : 

1) zapoznałem/-łam się z regulaminem i procedurami postępowania w Bursie Szkolnej  

w Zespole Placówek Oświatowych w Lesku w okresie pandemii COVID–19  

oraz zobowiązuję moje dziecko do ich przestrzegania, 

2) zdaję sobie sprawę, że pomimo wprowadzonych procedur bezpieczeństwa na terenie 

placówki może dojść do zakażenia COVID-19, 

3) zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach                        

w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu, 

4) wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka w przypadku 

zaobserwowania u niego niepokojących objawów zdrowotnych 

  

                                                                                                

………………………………………………                …………..……..…………………………                                                                                                                                                                                                                

                  (miejscowość i data)                                                          (podpis rodzica/opiekuna)                                   

 

                          

                                                                              



Załącznik nr 2  
do Regulaminu i procedur postępowania  

w Bursie Szkolnej  

w Zespole Placówek Oświatowych w Lesku 

w okresie pandemii COVID – 19  

                                                                                                
 

……………………………………………………………                                                                                                                 
           (imię i nazwisko wychowanka) 

 

OŚWIADCZENIE  PEŁNOLETNIEGO WYCHOWANKA 

o stanie zdrowia oraz o zapoznaniu się  

z Regulaminem i procedurami postępowania 

w Bursie Szkolnej w Zespole Placówek Oświatowych w Lesku  

w okresie pandemii COVID – 19 

 

Oświadczam, że zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą: 

1) nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do mojego zamieszkania  

w Bursie Szkolnej w Lesku. 

2) nie występują u mnie objawy wskazujące na chorobę zakaźną (katar, kaszel, 

podwyższona temperatura, trudności w oddychaniu, bóle w klatce piersiowej, utrata 

smaku czy węchu i inne nietypowe objawy) 

3) nie mam i nie miałem/-am kontaktu z osobami ze stwierdzonym COVID-19 

4) nie przebywam na kwarantannie, ani w domowej izolacji 

5) nikt z rodziny nie przebywa na kwarantannie, ani w domowej izolacji 

6) w ciągu ostatniego tygodnia nie miałem/-am kontaktu z osobą podejrzaną  

o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji 

Jednocześnie oświadczam, że : 

1) zapoznałem/-łam się z regulaminem i procedurami postępowania w Bursie Szkolnej  

w Zespole Placówek Oświatowych w Lesku w okresie pandemii COVID–19  

oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania, 

2) zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki pomimo wprowadzonych procedur 

bezpieczeństwa może dojść do zakażenia COVID-19, 

3) zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach                        

w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 u mnie i w moim najbliższym 

otoczeniu, 

4) wyrażam zgodę na pomiar temperatury w przypadku zaobserwowania u mnie 

niepokojących objawów zdrowotnych 

  

                                                                                                

………………………………………………                …………..……..…………………………                                                                                                                                                                                                                

                  (miejscowość i data)                                                    (podpis pełnoletniego wychowanka)                                   

 


