PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID -19
NA TERENIE
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ŚWIDWINIE
I. PODSTAWA PRAWNA:
 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.),
 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
 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.),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego,
 Wytyczne Ministra Zdrowia,
 Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej.
II. CEL PROCEDURY, JEJ ADRESACI ORAZ SPOSÓB POSTĘPOWANIA
 Celem procedury jest ustalenie zasad funkcjonowania internatu będącego integralną częścią Zespołu
Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdwinie, w związku z nałożeniem na
placówki obowiązku reżimu sanitarnego.
 Procedura postępowania adresowana jest do wszystkich wychowanków oraz pracowników Internatu
Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdwinie oraz innych osób
przebywających w danym czasie na terenie internatu.
III. OBOWIĄZKI KIEROWNIKA INTERNATU
Do obowiązków kierownika internatu należy zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania placówki
zgodnego z zaleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia
koronawirusem.
IV. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW INTERNATU
1. Do obowiązków wychowawcy internatu należy:
a) Przystąpienie do pracy w internacie tylko wówczas, kiedy jest zdrowy. Wychowawca nie może
realizować zajęć opiekuńczo - wychowawczych, jeżeli:
 wykazuje objawy chorób sugerujących infekcję dróg oddechowych (gorączka, kaszel,
duszności),
 miał kontakt z osobą chorą na koronawirusa,
 jest objęty kwarantanną lub izolacją domową,
 mieszka z osobą poddaną kwarantannie lub izolacji domowej.
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W przypadku zaistnienie sytuacji wymienionej w pkt. 1, wychowawca niezwłocznie zawiadamia
o tym fakcie kierownika internatu.
W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej wychowawca powinien
pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby
uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogorszenia się stany zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub
112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.
W przypadku wystąpienia u wychowawcy będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów infekcji dróg oddechowych powinien on zaprzestać wykonywania swoich obowiązków,
skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę.
Po konsultacji lekarskiej wychowawca zobowiązany jest poinformować kierownictwo internatu
o postawionej diagnozie lekarskiej.
b) Podczas realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych w internacie, wychowawca
zobowiązany jest nosić maseczkę zasłaniającą nos oraz usta lub przyłbicę.
c) Zapoznać wychowanków z zasadami obowiązującymi w internacie, ze zwróceniem szczególnej
uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.
d) Pilnować przestrzegania procedur przez wychowanków.
e) Zachować dystans społeczny między innymi osobami, w każdej przestrzeni internatu,
wynoszący min. 1,5 m.
f) Zdezynfekować ręce bezpośrednio po wejściu do internatu płynem do dezynfekcji, nie dotykać
okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
g) Zmierzyć temperaturę wychowankowi w chwili przyjazdu do internatu oraz przeprowadzić
z nim krótki wywiad na temat samopoczucia.
h) Dopilnować, by wychowankowie nie gromadzili się w pomieszczeniach oraz częściach
wspólnych internatu, gdzie niemożliwe jest zachowanie dystansu społecznego.
i) Zwracać uwagę na dostępność płynu do dezynfekcji oraz niezwłocznie zgłaszać konieczność
jego uzupełnienia.
j) Przypominać wychowankom o konieczności częstego mycia rąk.
k) Monitorować systematyczne wietrzenie pomieszczeń mieszkalnych przez wychowanków oraz
przestrzeni do wspólnego użytkowania w internacie.
l) Ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w internacie do minimum, z zachowaniem wszelkich
środków ostrożności, tj. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, osoby te
muszą być zdrowe, spotkanie może nastąpić tylko w wyznaczonym miejscu.
m) W przypadku złego samopoczucia wychowanków stosować zasady postępowania w przypadku
podejrzenia zakażenia COVID – 19.
n) Śledzić na bieżąco informacje umieszczane na stronach internetowych Głównego Inspektoratu
Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytyczne i zalecenia w zakresie koronawirusa, w tym
zasady bezpiecznego postępowania.
2. Do obowiązków pracownika obsługi należy:
a) Przystąpienie do pracy w internacie tylko wówczas, kiedy jest zdrowy. Pracownik nie może
realizować swoich obowiązków, jeżeli:
 wykazuje objawy chorób sugerujących infekcję dróg oddechowych (gorączka, kaszel,
duszności),
 miał kontakt z osobą chorą na koronawirusa,
 jest objęty kwarantanną lub izolacją domową,
 mieszka z osobą poddaną kwarantannie lub izolacji domowej.
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W przypadku zaistnienie sytuacji wymienionej w pkt. 1, pracownik niezwłocznie zawiadamia
o tym fakcie kierownika internatu.
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, a w razie pogorszenia się stany zdrowia zadzwonić pod nr 999
lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.
W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów infekcji dróg oddechowych powinien on przerwać wykonywanie swoich obowiązków,
skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać
teleporadę.
Po konsultacji lekarskiej wychowawca zobowiązany jest poinformować kierownictwo internatu
o postawionej diagnozie lekarskiej.
b) Podczas realizacji swoich obowiązków w internacie, pracownik zobowiązany jest nosić
maseczkę zasłaniającą nos oraz usta lub przyłbicę.
c) Zdezynfekować ręce bezpośrednio po wejściu do internatu płynem do dezynfekcji, nie dotykać
okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
d) Wykonywać obowiązki w rękawiczkach i dbać o higienę rąk – często myć je mydłem lub
środkiem dezynfekującym, nie dotykać okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
e) Zachować dystans społeczny między innymi osobami, w każdej przestrzeni internatu,
wynoszący min. 1,5 m.
f) Ograniczać kontakt z wychowankami oraz nauczycielami / wychowawcami.
g) Wykonując prace porządkowe wietrzyć pomieszczenia, w którym pracuje.
h) Regularnie dezynfekować środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem powierzchnie
dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, uchwyty, poręcze
krzeseł i powierzchni płaskich i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury).
i) Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie i starannie
sprzątać z użyciem wody z detergentem.
j) Przeprowadzając dezynfekcję ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na
opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do
wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni
na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
3. Do obowiązków intendentki / szefa kuchni należy:
a) Przystąpienie do pracy w internacie tylko wówczas, kiedy jest zdrowy/a. Intendentka / szef
kuchni nie może realizować swoich obowiązków, jeżeli:
 wykazuje objawy chorób sugerujących infekcję dróg oddechowych (gorączka, kaszel,
duszności),
 miał kontakt z osobą chorą na koronawirusa,
 jest objęty kwarantanną lub izolacją domową,
 mieszka z osobą poddaną kwarantannie lub izolacji domowej.
W przypadku zaistnienie sytuacji wymienionej w pkt. 1, intendentka / szef kuchni niezwłocznie
zawiadamia o tym fakcie kierownika internatu.
W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej intendentka / szef kuchni
powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki
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zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogorszenia się stany zdrowia zadzwonić
pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.
W przypadku wystąpienia u intendentki / szefa kuchni będącego na stanowisku pracy
niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on zaprzestać wykonywania swoich
obowiązków, skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby
uzyskać teleporadę.
Po konsultacji lekarskiej wychowawca zobowiązany jest poinformować kierownictwo internatu
o postawionej diagnozie lekarskiej.
b) Podczas wykonywania swoich obowiązków w internacie, intendentka oraz szef kuchni
zobowiązani są nosić maseczkę zasłaniającą nos oraz usta lub przyłbicę.
c) Zdezynfekować ręce bezpośrednio po wejściu do internatu płynem do dezynfekcji, nie dotykać
okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
d) Przestrzegać warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania
zbiorowego żywienia.
e) Zachować dystans społeczny między innymi osobami, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący
min. 1,5 m.
f) Ograniczać kontakt z uczniami oraz nauczycielami.
g) Dbać o czystość magazynów. Wstęp do magazynu ma tylko wyznaczone osoby.
h) Dbać o higieniczny odbiór towaru od dostawców. Zwracać uwagę na ubiór dostawcy: maseczka,
rękawiczki oraz na czystość samochodu, którym dostarczany jest towar. Dostawca nie wchodzi
na teren internatu, towar zostawia w wyznaczonym miejscu.
Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID – 19 na terenie stołówki i kuchni internatu
szkolnego ZSR CKZ w Świdwinie (Załącznik nr 1)
V. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Do obowiązków rodziców/opiekunów prawnych należy:
1. Zapoznać się z Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 na terenie Internatu
Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdwinie.
2. Zapoznać się, podpisać i dostarczyć do internatu oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego
(załącznik nr 2); w przypadku pełnoletniego wychowanka, oświadczenie może być podpisana
przez samego wychowanka (załącznik nr3).
3. Bezwzględnie nie dopuścić do przyjazdu dziecka do internatu, jeżeli:
 wykazuje ono objawy chorób sugerujących infekcję dróg oddechowych (gorączka, kaszel,
duszności),
 miało kontakt z osobą chorą na koronawirusa,
 jest objęte kwarantanną lub izolacją domową,
 mieszka z osobą poddaną kwarantannie lub izolacji domowej.
W przypadku zaistnienie sytuacji wymienionej w pkt. 1, rodzic / opiekun prawny niezwłocznie
zawiadamia o tym fakcie kierownictwo internatu.
4. Przekazać kierownictwu internatu lub wychowawcy niezbędne informacje o stanie zdrowia
dziecka, jeżeli cierpi ono na chorobę przewlekłą lub znajduje się w tzw. grupie ryzyka.
5. Wyposażenie dziecka w odpowiednią ilość maseczek ochronnych lub przyłbicę.
6. Przypominać dziecku o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa.
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7. Rekomenduje się kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. W przypadku
potrzeby osobistego kontaktu z kierownictwem internatu lub wychowawcą, telefonicznie umówić
spotkanie. Rodzice/opiekunowie uczniów wchodząc na teren internatu powinni zdezynfekować
ręce, założyć maseczkę zakrywając nos i usta oraz nie przekraczać obowiązujących stref
przebywania.
8. Natychmiastowe odebranie dziecka z internatu w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak
chorobowych, które wystąpiły podczas pobytu w internacie. Po konsultacji lekarskiej rodzic
zobowiązany jest przekazać kierownictwu internatu lub wychowawcy informację o postawionej
diagnozie lekarskiej.
VI. OBOWIĄZKI WYCHOWANKA INTERNATU
Do obowiązków wychowanka należy:
1. Zapoznać się i dokładnie przestrzegać procedur bezpieczeństwa na terenie internatu podczas
obowiązywania stanu epidemii oraz stosować się do poleceń kierownictwa i wychowawców
internatu.
2. Pod żadnym pozorem nie przyjeżdżać do internatu, jeżeli:
 wykazuje on objawy chorób sugerujących infekcję dróg oddechowych (gorączka, kaszel,
duszności),
 miał kontakt z osobą chorą na koronawirusa,
 jest objęty kwarantanną lub izolacją domową,
 mieszka z osobą poddaną kwarantannie lub izolacji domowej.
3. Dezynfekcja rąk przy wejściu do internatu.
4. Posiadać własne środki ochrony, tj. maski zakrywające usta i nos lub przyłbicę.
5. Przestrzegać zasady poruszania się po terenie internatu w masce ochronnej lub przyłbicy. Nakaz
ten nie obowiązuje jedynie podczas pobytu w pokoju mieszkalnym oraz podczas spożywania
posiłku na stołówce.
6. Zachowanie dystansu społecznego podczas pobytu w internacie.
7. Przestrzeganie zakazu odwiedzin w pokoju mieszkalnym. Zakaz dotyczy zarówno odwiedzin
przez osoby z zewnątrz, jak również innych wychowanków internatu. W przypadku konieczności
odwiedzin, mogą one odbyć się jedynie w świetlicy lub wyznaczonym do tego celu miejscu.
Należy pamiętać, że w przypadku takich kontaktów nie należy podawać ręki na powitanie.
8. Przestrzegać maksymalnej liczby osób w pomieszczeniach zamkniętych, tj. pokój, świetlica,
stołówka, łazienka.
9. Podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą
chusteczkę należy jak najszybciej wyrzucić do kosza i następnie umyć ręce.
10. Używanie jedynie swoich przyborów osobistych i akcesoriów.
11. Szczególnie dbać o czystość osobistą oraz pokojów mieszkalnych i innych pomieszczeń
ogólnodostępnych.
12. Bezwzględnie przestrzegać czystości w pokoju, w tym konieczności zaścielenia łóżka przed
wyjściem do szkoły, systematycznego wietrzenia pokoju, w szczególności rano, w czasie nauki
i przed snem.
13. Zgłaszać wychowawcy pogarszający się stan zdrowia u siebie lub innego wychowanka.
14. Przechowywać własne podręczniki, przypory szkolne oraz rzeczy osobiste w przydzielonej szafce
i ograniczyć dostęp do nich dla osób trzecich.
15. Nie zabierać ze sobą do internatu niepotrzebnych przedmiotów.
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VII. PROCEDURY PODCZAS PRZEBYWANIA WYCHOWANKÓW W INTERNACIE
W OKRESIE ZAGROŻENIA COVID -19
W ramach zwiększenia bezpieczeństwa:
 Opiekę nad wychowankami całodobowo sprawuje wychowawca.
 W internacie jest wydzielone pomieszczenie do izolacji osób z podejrzeniem zakażenia
koronawirusem.
 Obowiązuje zakaz gromadzenia się w pokojach i innych pomieszczeniach ogólnodostępnych;
wychowankowie nie mogą przemieszczać się między pokojami, należy ograniczyć opuszczanie
pokoju oraz kontakty z innymi wychowankami do minimum.
 W internacie obowiązuje zakaz odwiedzin przez osoby z zewnątrz, w tym członków rodziny,
poza wyznaczonymi miejscami.
 Na terenie internatu mogą przebywać tylko mieszkańcy internatu, pracownicy oraz uczniowie
odbywający lekcje.
 Należy zachować dystans pomiędzy osobami minimum 1,5 m.
 Każdorazowo, po wejściu do internatu należy zdezynfekować ręce.
 Każdorazowo, po wyjściu z łazienki należy umyć ręce.
 Zaleca się ograniczenie wyjść z internatu w czasie wolnym.
 Wychowanek, który zauważył u siebie pogarszający stan zdrowia, ma obowiązek niezwłocznie
zawiadomić o tym wychowawcę.
 W przypadku złego samopoczucia lub podwyższonej temperatury wychowanek będzie
odizolowany na terenie internatu.

VIII. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA CHOROBY COVID-19
1. Jeżeli u wychowanka występuje podejrzenie choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka)
wychowawca zawiadamia rodziców / opiekunów prawnych o zaistniałej sytuacji i wzywa do
niezwłocznego odbioru wychowanka z internatu. Do czasu odbioru wychowanka przez rodziców,
zostaje on umieszczony w izolatce lub przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.
2. Wychowawca sprawujący opiekę nad wychowankiem jest zobowiązany zachować szczególną
ostrożność: zabezpieczyć się rękawiczkami, maskę/ przyłbicą, zachować wymagany dystans 2m.
3. Wychowawca powiadamia o sytuacji kierownika internatu.
4. Kierownik zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
5. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, a następnie postępuje zgodnie z jej
wytycznymi.
6. Pokój, w którym przebywał uczeń z objawami chorobowymi jest wietrzony i dezynfekowany.
7. W przypadku wystąpienia u pracownika internatu będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów sugerujących chorobę COVID – 19, pracownik niezwłocznie przerywa pracę i informuje
kierownika internatu o zaistniałej sytuacji, pracownik zostaje umieszczony w izolatce.
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VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W przypadku zmian przepisów prawa, treści wytycznych lub zaleceń zwiększających
bezpieczeństwo pracowników oraz wychowanków, dopuszcza się prawo do zmian w treści procedur.
Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.
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Załącznik nr 2
……………………………………………………………….
Imię i nazwisko wychowanka internatu

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO
Ja niżej podpisana / podpisany:
……………………………………………………………………………………………………………….
oświadczam, co następuje:
1. Zapoznałem/łam się z procedurami Bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID – 19 na terenie
Internatu Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdwinie.
2. Z pełną świadomością i odpowiedzialnością wyrażam zgodę na pobyt dziecka w internacie
i oświadczam, że dziecko jest zdrowe w momencie wyjazdu z domu, tj. nie ma kataru, nie kaszle,
nie ma podwyższonej temperatury ciała, nie ma duszności.
3. Zobowiązuję się do wyposażenia dziecka w odpowiednie ilości maseczek ochronnych oraz
rękawiczek jednorazowych.
4. Zobowiązuję się do natychmiastowego odebrania dziecka z internatu w razie wystąpienia
jakichkolwiek oznak chorobowych, które wystąpiły podczas pobytu w internacie. Po konsultacji
lekarskiej zobowiązuję się przekazać kierownictwu internatu lub wychowawcy informację
o postawionej diagnozie lekarskiej.
5. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego
dziecka, a także jeżeli kontrolne sprawdzenie temperatury ciała wykaże wartości powyżej 37,5
stopnia, w drodze jednostronnej decyzji, dziecko zostanie usunięte z internatu i będzie mogło do
niego wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych.
6. Wyrażam zgodę na kontrolny pomiar temperatury ciała dziecka przez wychowawcę internatu
z użyciem bezdotykowego termometru.
7. Wyrażam zgodę na krótki wywiad wychowawcy z dzieckiem na temat jego samopoczucia.
8. Jestem świadomy/a, że w przypadku złego samopoczucia lub podwyższonej temperatury dziecko
będzie odizolowane na terenie internatu.
9. Zobowiązuję się do poinformowania kierownika internatu o wszelkich zmianach w sytuacji
zdrowotnej odnośnie choroby COVID – 19 w moim najbliższym otoczeniu.
10. Zobowiązuje się do dokonywania płatności za internat wyłącznie za pośrednictwem przelewu
bankowego.
………………………………………………………..
data, podpis rodzica/opiekuna prawnego
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Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO WYCHOWANKA
Ja niżej podpisana / podpisany:
……………………………………………………………………………………………………………….
oświadczam, co następuje:
1. Zapoznałem/łam się z procedurami Bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID – 19 na terenie
Internatu Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdwinie.
2. Z pełną świadomością i odpowiedzialnością oświadczam, że przyjadę do internatu tylko
wówczas, kiedy jestem zdrowy, tj. nie mam kataru, nie kaszlę, nie mam podwyższonej
temperatury ciała, nie mam duszności.
3. Zobowiązuję się wyposażyć w odpowiednie ilości maseczek ochronnych oraz rękawiczek
jednorazowych.
4. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, iż w chwili widocznych oznak choroby, a także
jeżeli kontrolne sprawdzenie temperatury ciała wykaże wartości powyżej 37,5 stopnia, w drodze
jednostronnej decyzji, zostanę usunięty z internatu i będę mógł/mogła do niego wrócić po ustaniu
wszelkich objawów chorobowych. Opuszczenie internatu następuje niezwłocznie.
5. W przypadku wystąpienia u mnie objawów chorobowych, zobowiązuję się poddać konsultacji
lekarskiej, a następnie przekazać kierownictwu internatu lub wychowawcy informację o
postawionej diagnozie lekarskiej.
6. Wyrażam zgodę na kontrolny pomiar temperatury ciała przez wychowawcę internatu z użyciem
bezdotykowego termometru.
7. Wyrażam zgodę na krótki wywiad z wychowawcą na temat mojego samopoczucia.
8. Jestem świadomy/a, że w przypadku złego samopoczucia lub podwyższonej temperatury będę
odizolowany/a na terenie internatu.
9. Zobowiązuję się do poinformowania kierownika internatu o wszelkich zmianach w sytuacji
zdrowotnej odnośnie COVID – 19 w moim najbliższym otoczeniu.
10. Zobowiązuje się do dokonywania płatności za internat wyłącznie za pośrednictwem przelewu
bankowego.

………………………………………………………..
data, podpis wychowanka
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