
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 

na terenie Bursy Zespołu Szkół Zawodowych
nr 1 w Starachowicach im. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala”

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 2020r. 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. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  14  maja  2020  r.  zmieniające
rozporządzenie  w  sprawie  szczególnych  rozwiązań  w  okresie  czasowego  ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19,

8. Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, MZ i MEN do organizacji opieki w bursach i 
internatach.

Cel procedur:
1. Ustalenie zasad funkcjonowania bursy i wyznaczenie sposobów postępowania dla 

zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie pandemii COVID -19.
2. Zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-

19 wśród wychowanków oraz pracowników bursy.

Uczestnicy postępowania:
1. Rodzice/prawni opiekunowie
2. Wychowankowie
3. Wychowawcy
4. Pracownicy niepedagogiczni
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§ 1

ZASADY ORGANIZACJI PRACY I ŻYCIA W BURSIE

1. Informacje dotyczące kwaterowania do bursy zostały zamieszczone na stronie internetowej bursy w
dniu 28.08.2020 r. 
2. Kwaterowanie wychowanków do bursy odbywać się będzie w dniu 31.08. 2020 r. od godz.  13.00
oraz 1.09.2020 r. od godz. 8.00, pojedynczo.
3. W bursie może zostać zakwaterowany wychowanek,  który nie miał  kontaktu z osobą zakażoną
wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie
lub izolacji  i nie przejawia widocznych oznak choroby.  Stan zdrowia wychowanka jest dobry,  nie
przejawia  żadnych  oznak  chorobowych,  np.  podwyższona  temperatura,  katar,  alergia,  kaszel,
biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe, po
wypełnieniu załącznika 1.
4.  Uzupełnianie  niezbędnej  dokumentacji  odbywać  się  będzie  przy  stoliku  naprzeciw  drzwi
wejściowych do bursy.
5. Wychowanek niepełnoletni wraz z jednym opiekunem  podczas pobytu w bursie związanego z
kwaterowaniem obowiązkowo dezynfekują  dłonie płynem znajdującym się przy wejściu do bursy,
zasłaniają usta i nos, przynoszą swoje długopisy.

6. Rodzice/opiekunowie prawni wychowanka zakwaterowanego w bursie, mają obowiązek podania
aktualnego numeru telefonu do szybkiej komunikacji a w razie jego zmiany do natychmiastowego
poinformowania wychowawcę bursy. Komunikacja odbywa się wyłącznie drogą telefoniczną. 
7.  Rodzice/opiekunowie  prawni  wychowanka  są  zobowiązani  do  odbierania  telefonów  z  bursy,
umożliwiając dyrektorowi i pracownikom bursy szybką ścieżkę komunikacji.

8.  Rodzic/opiekun  prawny  wychowanka  ma  obowiązek  niezwłocznie  poinformować  Dyrektora  o
potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u swojego dziecka, który przebywał w ostatnim czasie
w placówce. Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z Powiatową Stacją
Sanitarno - Epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania oraz
informuje wszystkich pracowników placówki o zaistniałej sytuacji.
9. Rodzice/opiekunowie prawni zaopatrują młodzież zakwaterowaną w bursie, w indywidualną osłonę
ust i nosa, z której wychowanek/ka zobowiązany/a jest korzystać w przestrzeni wspólnej w bursie.

10.  Do  bursy  nie  będą  wpuszczani  wychowankowie  oraz  pracownicy  z  objawami  chorobowymi
wskazującymi na infekcję. 
11. Kategoryczny zakaz przebywania wychowanków w innych segmentach.
12.  Na  tablicy  ogłoszeń  przy  wejściu  do  bursy  znajdują  się  numery  telefonów  do  organu
prowadzącego,  powiatowej  stacji  sanitarno-epidemiologicznej  oraz  służb  medycznych,  z  którymi
należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na
terenie placówki.
13. Wychowankowie, wychowawcy i inni pracownicy bursy powinni zachowywać dystans społeczny
między sobą w każdej przestrzeni bursy, wynoszący minimum 1,5 m.

a) w kuchni mogą przebywać jednocześnie tylko mieszkańcy jednego segmentu, 

b) w kuchni przygotowuje się tylko posiłki, spożywa się je w pomieszczeniu obok kuchni

zachowując dystans społeczny.
14.  Należy  zapewnić  taką  organizację  pracy  w  bursie  i  koordynację  działań  opiekuńczo-
wychowawczych, które utrudnią stykanie się ze sobą większej ilości osób.

15. Należy wietrzyć pomieszczenia mieszkalne i ogólnodostępne co najmniej raz na godzinę.

16. W przestrzeniach wspólnych (pomieszczenia do pracy własnej, świetlicy) może przebywać max 4
osoby mieszkające w tym samym segmencie,  należy zachować podwyższone rygory bezpieczeństwa i
higieny:  częste  mycie  i  dezynfekowanie  łazienek,  pomieszczeń  kuchennych,  blatów  w
pomieszczeniach wspólnie użytkowanych (np. w pokojach cichej nauki).
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17. Rodzice/opiekunowie prawni wychowanków oraz osoby trzecie (goście) nie wchodzą na teren
bursy do odwołania.
18. Przebywanie osób z zewnątrz w placówce ograniczone jest do niezbędnego minimum, czyli  do
osób, które ściśle współpracują z placówką, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. 
(m.  in.  osłona  ust  i  nosa,  rękawiczki  jednorazowe/dezynfekcja  rąk,  tylko  osoby  zdrowe)  i  w
wyznaczonych obszarach.
19. Wychowanek  ma  obowiązek  zapoznać  się  z  zasadami  bezpieczeństwa  zawartymi  w

PROCEDURACH BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE
BURSY  i  ich  przestrzegać oraz  z  PROCEDURAMI  POSTĘPOWANIA  NA  WYPADEK
PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19 NA TERENIE BURSY 
i ich przestrzegać, podpisuje w tym celu stosowne oświadczenie – Załącznik nr 2, 
20. Obowiązkiem każdego wychowanka i pracownika po wejściu do bursy jest podjęcie czynności
dezynfekcji rąk, należy często myć ręce pod bieżącą wodą z mydłem

21. Należy używać jedynie swoich przyborów i akcesoriów.
22.  Wychowankowie  używają  tylko  pościeli  będącej  na  wyposażeniu  bursy.  Pościel  jes  prana  w
wysokiej temperaturze co 2 tygodnie. 
23.  Wychowanek  jest  zobowiązany  dołożyć  wszelkich  starań,  aby  jego  pokój  mieszkalny  był
utrzymany w czystości i higienie.

24. Wychowanek ma obowiązek zgłosić wychowawcy wszelkie objawy złego samopoczucia.
25.  Jeżeli  podczas  pobytu  w bursie  wychowanek  przejawia  niepokojące  objawy stanu zdrowia  –
choroby zakaźnej należy niezwłocznie podjąć PROCEDURY POSTĘPOWANIA NA
WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19 NA TERENIE BURSY

§ 2

ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA SIĘ W BUDYNKU BURSY

1. Pracownik przychodzi do pracy zdrowy, bez jakichkolwiek objawów choroby.

2. W  przypadku  podejrzenia  zakażenia  chorobą  zakaźną  lub  COVID-19  (duszności,  kaszel,
gorączka, bóle mięśni,  bóle brzucha lub inne nietypowe dolegliwości) pozostają w domu i
zawiadamiają o tym fakcie dyrektora bursy.

3. W przypadku stwierdzenia objawów choroby, choroby zakaźnej lub COVID-19 w godzinach
świadczenia  pracy  pracownik  ma  obowiązek  niezwłocznego  udania  się  do  izolatorium  i
telefonicznego powiadomienia dyrektora bursy. Podejmowane są wówczas PROCEDURY
POSTĘPOWANIA  NA  WYPADEK  PODEJRZENIA  ZAKAŻENIA  COVID-19  NA
TERENIE BURSY 

4.         Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z bursy dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji, 
5. Regularnie myją i odkażają ręce płynem dezynfekującym. Zaleca się korzystanie  z osłony ust i

nosa – maseczki/przyłbice oraz rękawiczek jednorazowych.
6. Pracownicy  administracji  oraz  obsługi  sprzątającej  powinni  ograniczyć  do  niezbędnie

koniecznego minimum kontakty z wychowankami oraz wychowawcami.
7. Pracownicy  mają  obowiązek  zachowania  dystansu  społecznego  między  sobą,  w  każdej

przestrzeni bursy, wynoszący minimum 1,5 m.

8. Pracownicy przemieszczają się wyłącznie w celu wykonywania obowiązków służbowych.
9. Wszyscy  pracownicy  bursy  muszą  ponadto  stosować  i  przestrzegać  podstawowych  zasad

zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

 Często myć ręce zgodnie z instrukcją.
 Stosować zasady ochrony podczas kaszlu i kichania zakrywając usta i nos łokciem.
 Unikać dotykania oczu, nosa i ust.
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10. Wszystkie miejsca, z których często korzystają pracownicy i wychowankowie powinny być
starannie czyszczone i dezynfekowane, w tym w szczególności toalety i kuchnia oraz miejsca
przeznaczone do wspólnego użytkowania.

11. Pracownik   ma   obowiązek   zapoznać   się   z   zasadami   bezpieczeństwa   zawartymi   w
PROCEDURACH  BEZPIECZEŃSTWA  W  OKRESIE  PANDEMII  COVID-19  NA
TERENIE BURSY i ich przestrzegać. Podpisuje stosowne oświadczenie – Załącznik nr 3.

§3
OBOWIĄZKI WYCHOWAWCÓW

1. Pilnują, by wychowankowie nie gromadzili się w pomieszczeniach do wspólnego użytkowania oraz
żeby stosowali w nich środki ochrony osobistej, a także zachowywali dystans 1,5 m.
2. Zwracają uwagę na dostępność płynu do dezynfekcji przy wejściu do bursy oraz we wszystkich
pomieszczeniach użytkowanych wspólnie. Niezwłocznie zgłaszają konieczność ich uzupełniania.

3.  Dbają  o  wietrzenie  pomieszczeń  mieszkalnych  oraz  przestrzeni  do  wspólnego  użytkowania  w
bursie.

4. Śledzą na bieżąco informacje umieszczane na stronach internetowych Głównego Inspektoratu 
Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytyczne i zalecenia w zakresie koronawirusa (SARS-CoV-2), w
tym zasady bezpiecznego postępowania.

§ 4
OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW OBSŁUGI

1.  Wykonują  codzienne  prace  porządkowe  we  wzmożonym  reżimie  sanitarnym,  ze  szczególnym
uwzględnieniem  utrzymywania  w  czystości  ciągów  komunikacyjnych  oraz  sanitariatów  i  ich
wyposażenia.
2. Dezynfekują toalety, umywalki i wszelkie przedmioty w toalecie minimalizując ryzyko zakażenia 
poprzez dotyk.
3.  Dezynfekują  powierzchnie  dotykowe  -  poręcze,  klamki,  włączniki  światła,  uchwyty,  poręcze
krzeseł  i  powierzchnie  płaskie,  w  tym  blaty  stołów do  spożywania  posiłków,  biurka,  klawiaturę
komputerową, kurki kranów.
4. Wietrzą pomieszczenia bursy co najmniej raz na godzinę, nie dotyczy pokojów wychowanków.

5. Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Procedury obowiązują w bursie od dnia ich podpisania do czasu ich odwołania.
2. Wszyscy pracownicy bursy, wychowankowie i ich rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani 

są do zapoznania się z treścią niniejszych procedur oraz ich stosowania i przestrzegania.

…………………………………………………

(data, pieczęć i podpis dyrektora)

Załącznik 1 do Procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 na terenie Bursy
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Starachowice, dn........................................................

Oświadczenie o stanie zdrowia wychowanka Bursy 

Oświadczam, że moja córka/ mój syn ….............................................................................................
- ma* / nie ma*      objawów typu: katar, kaszel, duszności, alergia, wysypka, ból brzucha, gorączka powyżej 
37,2°C, biegunka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu,
- nikt z osób mieszkających z moją córką/ moim synem w jednym gospodarstwie domowym nie przebywa 
obecnie na kwarantannie/ jest hospitalizowany

TAK, PRZEBYWA OBECNIE *                          NIE PRZEBYWA OBECNIE*,
- moja córka       miała* /nie miała *       mój syn       miał* / nie miał*  styczności z osobą chorą na COVID- 19,
- moja córka/ mój syn     choruje* / nie choruje*     na chorobę przewlekłą/ nie jest w tzw. grupie 
podwyższonego ryzyka,
Jeśli choruje na chorobę przewlekłą, to jaką? 
….....................................................................................................................................................................
Jeśli jest w tzw. grupie podwyższonego ryzyka, to dlaczego? ........................................................................ 
…......................................................................................................................................................................
- wyrażam zgodę*/ nie wyrażam zgody*     na ewentualny pomiar temperatury ciała mojej córki/ mojego syna 
- jeśli w trakcie roku szkolnego osoba przebywająca we wspólnym gospodarstwie domowym mojej córki/ syna 
zostanie poddana kwarantannie/ izolacji/ hospitalizacji, zobowiązuję się nie posyłać mojej córki/ mojego syna do
Bursy w tym czasie, powiadomić o tym fakcie Bursę oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza,
- wyrażam zgodę,   aby w przypadku wystąpienia u mojej córki/ mojego syna niepokojących objawów 
wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19, moje dziecko zostało bezzwłocznie odizolowane przez 
pracownika Bursy do wyznaczonego miejsca – IZOLATORIUM, do czasu niezwłocznego przyjazdu rodzica/ 
opiekuna prawnego / Pogotowia Ratunkowego (w zależności od sytuacji), o zaistniałej sytuacji powiadomione 
zostaną odpowiednie służby sanitarne,
- jestem świadoma/y, iż w przypadku ignorowania przeze mnie telefonicznego wezwania o niezwłoczne 
stawienie się w Bursie w przypadku podejrzenia o zakażenie COVID-19 mojej córki/ mojego syna, 
Wicedyrektor Szkoły ma prawo powiadomić odpowiednie instytucje (Policję, Sąd Rodzinny, Powiatową Stację 
Sanitarno – Epidemiologiczną),
- jestem świadoma/y, iż mimo wprowadzonego rygoru sanitarnego i wdrożonych środków ochronnych  na 
terenie Bursy, może dojść do zakażenia COVID-19, w związku z czym moja córka/ mój syn może zachorować 
lub być objęta/y kwarantanną,

Oświadczam ponadto, że :
- w sytuacji zarażenia się mojej córki/ mojego syna COVID-19 na terenie Bursy ZSZ nr 1 w Starachowicach nie 
będę wnosił/a skarg i zażaleń do organu prowadzącego, będąc całkowicie
świadomy/a zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju,
- zapoznałem/ am się z treścią Procedur zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii dla 
Bursy w ZSZ nr 1 w Starachowicach. 

…..................................................................................................
                                                                                     podpis rodzica wychowanka niepełnoletniego

 *  zakreślić właściwą odpowiedź

Załącznik Nr 2 do Procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 na terenie Bursy 
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OŚWIADCZENIE WYCHOWANKA

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:
1.   Zapoznałem/łam  się  z  treścią  PROCEDUR  BEZPIECZEŃSTWA  W  OKRESIE  PANDEMII
COVID-19 NA TERENIE BURSY, z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego,
związanego ze stanem epidemicznym w kraju.
2.  Zobowiązuję się bezwzględnie przestrzegać postanowień PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA W
OKRESIE  PANDEMII  COVID-19  NA  TERENIE  BURSY,  z  koniecznością  stosowania
podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju.
3.  Zobowiązuję  się  do  poinformowania  dyrektora  placówki  o  wszelkich  zmianach  w  sytuacji
zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 (dotyczy mnie i osób w moim najbliższym otoczeniu).
4. Zapoznałem/łam się z treścią PROCEDUR POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA
ZAKAŻENIA COVID-19 NA TERENIE BURSY.
5.  Zobowiązuję  się  bezwzględnie  przestrzegać  postanowień  PROCEDUR  POSTĘPOWANIA  NA
WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19 NA TERENIE BURSY.

L.p. Nazwisko i imię Nr pokoju
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31. 
32.
33. 

Załącznik Nr 3 do Procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 na terenie Bursy 
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OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA
Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:
1. Zapoznałem/łam się  z treścią  PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII

COVID-19  NA  TERENIE  BURSY,  z  koniecznością  stosowania  podwyższonego  reżimu
sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju.

2. Zobowiązuję się bezwzględnie przestrzegać postanowień PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA
W OKRESIE  PANDEMII  COVID-19  NA TERENIE  BURSY,  z  koniecznością  stosowania
podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju.

3. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji 
zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 (dotyczy mnie i osób w moim najbliższym otoczeniu).

4. Zapoznałem/łam  się  z  treścią  PROCEDUR  POSTĘPOWANIA  NA  WYPADEK
PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19 NA TERENIE BURSY.

5. Zobowiązuję się bezwzględnie przestrzegać postanowień PROCEDUR POSTĘPOWANIA NA

WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19 NA TERENIE BURSY.

Podpisy prcowników:
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