Warszawa 27.08.2020r.

Procedury bezpieczeństwa obowiązując na terenie
Niepublicznej Bursy Młodzieżowej
prowadzonej przez Stowarzyszenie Trenerów Piłki Nożnej

Celem wprowadzenia procedury bezpieczeństwa jest :
1. Ustalenie zasad organizacji pracy bursy i wyznaczenia sposobów postępowania dla
zapewnienia bezpieczeństwa higieny pracy, wypoczynku i zakwaterowania na terenie
bursy w okresie zagrożenia epidemiologicznego SARS-COVID – 2 .
2. Zminimalizowanie zagrożeniem zakażenia SARS-COVID – 2 młodzieży
przebywającej na terenie bursy , pracowników i rodziców.
3. Procedura obowiązuje w stosunku do :
• wychowanków bursy,
• wychowawców i pracowników bursy,
• rodziców wychowanków .
4. Procedura została opracowana w oparciu o obowiązujące przepisy prawa:
• Ustawa z dn. 5 grudnia 2008 r. w sprawie o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 z póź. zmianami)
• Ustawa z 14 marca z 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z
2019r. poz. 59 z z póź. zmianami)
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie ustalenia
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z występowaniem stanu epidemii
(Dz. U. z 2020r. poz. 1356)
•

Wytyczne Przeciwepidemiczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form
wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki wydanych na podstawie art.
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.
1 września 2020r.

Organizacja pracy bursy :

poz. 322,374 i 567) obowiązujące od

1. Na terenie bursy mogą być zakwaterowani tylko wychowankowie bez objawów
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie
przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych .
2. Wychowankowie mogą być przyprowadzani do bursy i z niej odbierani przez opiekunów
bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze
szkoły opiekunowie z wychowankami przestrzegają aktualnych przepisów prawa
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
3. Przed wejściem należy obowiązkowo zdezynfekować ręce – płyn do dezynfekcji znajduje
się tuż przy wejściu do budynku.
4. Rodzice mogą przebywać w przestrzeni wspólnej bursy (parter budynku , przy recepcji )
przy zachowaniu obowiązujących zasad ( zasłonięte usta i nos, rękawiczki jednorazowe
lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) oraz zachowaniu dystansu 1,5 metrowego.
5. Jednorazowo w przestrzeni wspólnej nie może przebywać więcej niż ….. osób.
6. W przypadku przebywania większej liczby osób niż obowiązująca należy poczekać przed
wejściem do bursy.
7. Wychowankowie podczas pobytu w bursie powinni :
•

starać się zachować odpowiedni dystans pomiędzy sobą,

•

dbać o czystość w swoich pokojach i przylegających do nich łazienkach,

•

często myć ręce ciepłą wodą wraz z mydłem,

•

często i systematycznie wietrzyć pomieszczenia mieszkalne,

•

nie przebywać w pokojach innych wychowanków,

•

spotkania dopuszcza są w części wspólnej bursy tj. recepcja, sala konferencyjna,
stołówka.

8. Wychowankowie podczas pobytu mają obowiązek :
•

przechowywać własne przybory, podręczniki, rzeczy osobiste w przydzielonej im
szafir,

•

ograniczyć przywóz niepotrzebnych rzeczy z domu,

•

co tydzień zabierać powleczenie pościeli do prania.

9. Niedopuszczalne jest aby wychowankowie :
•

przechowywali w pomieszczeniach mieszkalnych artykuły żywnościowe,

•

artykuły żywnościowe przechowywane są w wyznaczonych miejscach. Należy je
umieścić w podpisanych pojemnikach.

10. Ogranicza się przebywanie na terenie bursy osób trzecich do niezbędnego minimum.

11. W celu usprawnienia kontaktu z wychowawcami i pracownikami bursy, do dyspozycji
pozostaje:
•

Kontakt telefoniczny pod numerem 664 159 599

•

Kontakt emaliowy :

•

Na wyposażeniu szkoły znajduje się termometr bezdotykowy. W razie podejrzenia
wystąpienia podwyższonej temperatury u dziecka lub pracownika szkoły należy
niezwłocznie dokonać pomiaru. Pomiaru dokonuje pielęgniarka medycyny
szkolnej lub inna osoba wskazana przez dyrektora szkoły.

•

Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny : częste mycie rąk (
rekomenduje się uczniom i pracownikom szkoły niezwłoczne mycie rąk po
wejściu na teren szkoły), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie
dotykania nosa, oczu i ust.

•

Na terenie szkoły umieszczone są plakaty przypominające o zachowaniu
odległości 1,5m ( w miarę możliwości) oraz o zachowaniu zasad higieny.

•

Na wyposażeniu bursy znajduje się termometr bezdotykowy. W razie podejrzenia
wystąpienia podwyższonej temperatury u dziecka lub pracownika szkoły należy
niezwłocznie dokonać pomiaru. Pomiaru dokonuje pielęgniarka medycyny
szkolnej lub inna osoba wskazana przez dyrektora szkoły.

•

Na terenie bursy obowiązują ogólne zasady higieny : częste mycie rąk (
rekomenduje się wychowankom i pracownikom bursy niezwłoczne mycie rąk po
wejściu na teren bursy), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie
dotykania nosa, oczu i ust.

•

Na terenie szkoły umieszczone są plakaty przypominające o zachowaniu
odległości 1,5m ( w miarę możliwości) oraz o zachowaniu zasad higieny.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
1. Przed wejściem do budynku obowiązuje obligatoryjny nakaz dezynfekowania rąk przez
osoby dorosłe.
2. Obowiązuje regularne mycie rąk wodą z mydłem przez pracowników i wychowanków,
w szczególności po przyjściu do bursy, przed jedzeniem, po samodzielnym skorzystaniu
z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.

3. W bursie prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze
szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych,
dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym
blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, włączników klawiatury .
4. Dezynfekcję przeprowadza się ściśle z zaleceniami producenta środka do dezynfekcji.
5. Wychowawcy i pracownicy bursy są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony
osobistej.
6. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
7. Toalety dezynfekuje się na bieżąco.

Żywienie
1. Pracownicy kuchni przygotowujący posiłki dla dzieci stosują się do zasad szczególnej
ostrożności

poprzez

stosowanie

środków

ochrony

osobistej

oraz

płynów

dezynfekujących do czyszczenia powierzchni, sprzętów kuchennych, opakowań
produktów, naczyń stołowych oraz sztućców.
2. Dzieci korzystają z posiłków w miejscach do tego przeznaczonych i spełniających
warunki szczególnej higieny.
3. Dzieci samodzielnie spożywają posiłki.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u wychowanka .
1. Jeżeli wychowanek manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy
odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem
min. 2 m odległości.
2. Wychowankowi należy zmierzyć temperaturę ciała.
3. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka
niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka.
4. Rodzic po odebraniu z bursy dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek
poinformowania wychowawcę o wyniku badania ucznia przez lekarza.
5. Po odebraniu ucznia z objawami zakażenia przez rodzica pomieszczenie lub miejsce,
w którym przebywało należy zdezynfekować.
6. Ustala się listę osób obecnych w tym samym czasie w pomieszczeniach,
w których przebywał uczeń z objawami zakażenia.

7. Dyrektor informuje organ prowadzący o podejrzeniu zakażenia u ucznia, a ten
burmistrza dzielnicy.
8. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę
zaistniały przypadek.
9. Rodzice pozostałych wychowanków, informowani są o zaistniałej sytuacji.
10. Przedstawiciel organu prowadzącego informuje Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z burmistrzem dzielnicy podejmuje
stosowną decyzję o zamknięciu placówki bądź czasowej kwarantannie.
Obowiązki rodziców
1. Rodzice /opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z procedurami
bezpieczeństwa w okresie covid-19 obowiązującymi na terenie Młodzieżowej Bursy.
2. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania wyznaczonych godzin przyprowadzania
i odbierania dziecka ustalonych przez organ prowadzący bursę.
3. W celu zminimalizowania zagrożenia rodzice/opiekunowie mogą przebywać jedynie
w wyznaczonej przez bursę wspólnej

przestrzeni. Nie wchodzą do pozostałych

pomieszczeń do odwołania.
4. 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 do nieprzysyłania do bursy.
5. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do
szkoły, jeśli dziecko wcześniej chorowało. Po przebytej chorobie rodzic powinien
dostarczyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość korzystania z bursy
szkolnej.
6. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecku termometrem bezdotykowym
w razie wystąpienia objawów choroby lub podejrzenia wystąpienia podwyższonej
temperatury.
7. Rodzice /opiekunowie prawni przestrzegają i dbają aby dziecko nie przywoziło na teren
bursy zbędnych przedmiotów.
8. Rodzice regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in.
myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu rąk, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa

i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy
kasłania.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu bursy
1. Pracę w bursie podejmują jedynie osoby zdrowe.
2. W bursie wyznaczone jest pomieszczenie, bądź obszar do izolacji osoby przejawiającej
objawy chorobowe
3. Pracownicy bursy są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących
objawów nie podejmują pracy, pozostają w domu, kontaktują się ze stacją sanitarnoepidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwonią pod numer 999 lub
112 i informują, że mogą być zarażeni koronawirusem.
4. Bursa zobowiązuje się do bieżącego śledzenia informacji Głównego Inspektora
Sanitarnego i Ministra Zdrowia oraz obowiązujących przepisów prawa.
5. W bursie w widocznym miejscu umieszczone są numery telefonów do służb
medycznych i stacji sanitarno-epidemiologicznej.
6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od
pracy.
7. Niezwłocznie powiadamia się powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje
się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddaje się gruntownemu
sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych.
10. Ustala się listę osób przebywających z osobą podejrzaną o zakażenie.

Regulamin został zatwierdzony w dniu 28.08.2020r. przez:
Stowarzyszenie Trenerów Piłki Nożnej - organ prowadzący
Podpis prezesa STPN………………………

