
PROCEDURY PRZYJMOWANIA I PRZEBYWANIA WYCHOWANKÓW  
W BURSIE SZKOLNEJ  

W OKRESIE ZAGROŻENIA SPOWODOWANEGO  
KORONAWIRUSEM SARS-Cov-2 

Procedury nie znoszą obowiązku przestrzegania Regulaminu i Statutu Bursy Szkolnej  
a wychowanek ma obowiązek się z nimi zapoznać i ich przestrzegać oraz podpisać stosowne 
deklaracje i oświadczenia.  

Notoryczne nieprzestrzeganie przez wychowanka – maturzystę, obowiązujących  
na terenie bursy procedur, w okresie zagrożenia spowodowanego koronawirusem  
SARSCoV-2, będzie skutkować natychmiastowym pozbawieniem możliwości przebywania w 
placówce.  

W stosunku do pozostałych wychowanków, którzy nie przestrzegają obowiązujących na 
terenie bursy procedur, w okresie zagrożenia spowodowanego koronawirusem SARS-Cov-2, 
będą stosowane postanowienia Statutu i Regulaminu Bursy Szkolnej. 

 

I. Zasady zakwaterowania wychowanka w bursie. 
1. W bursie może być zakwaterowany maturzysta na czas egzaminów dojrzałości 

oraz wychowanek, który przyjeżdża na konsultacje szkolne. 
2. W bursie mogą przebywać tylko osoby zdrowe. Z bursy nie mogą korzystać 

osoby mające objawy wskazujące na chorobę zakaźną, mające bliski kontakt z 
osobą zakażoną, podejrzaną o zakażenie, przebywające w domu z osobami 
poddanymi kwarantannie lub izolacji.  

3. Każdy wychowanek przed wejściem do budynku zostanie poddany procedurze 
mierzenia temperatury. Temperatura nie może przekraczać 37,5° C.  
W przypadku przekroczenia granicznej temperatury wychowanek nie może 
wejść na teren bursy i jest zobowiązany zgłosić się do lekarza. 

4. Podczas pobytu w bursie będą codziennie wykonywane, przez wychowawców, 
kontrole pomiaru temperatury. Pomiary temperatury będą wykonywane bez 
obecności osób postronnych. 

5. Wychowanek zakwaterowany w bursie ma obowiązek niezwłocznie zgłaszać 
wychowawcy wszelkie przypadki złego samopoczucia. 
 

II. Zasady funkcjonowania wychowanka w bursie.  
1. Do budynku mogą wchodzić tylko osoby zakwaterowane oraz pracownicy 

bursy. Do minimum zostaną ograniczone wejścia do placówki osób trzecich. 
2. Wychowanek wchodzi do bursy w maseczce lub w przyłbicy (lub w innej 

osłonie ust i nosa)  po uprzedniej dezynfekcji dłoni. Wychowanek na terenie 
bursy może zdjąć osłonę ust i nosa tylko i wyłącznie w swoim pokoju 
mieszkalnym, podczas spożywania posiłków oraz w łazience.  
 Wychowanek przebywający w bursie ma obowiązek częstego mycia i 
dezynfekowania dłoni. 



3. Na terenie bursy (w budynku oraz na zewnątrz w obszarze placówki) 
obowiązuje zachowanie dystansu społecznego 2 metrów między osobami, 
zakaz wzajemnego odwiedzania się w pokojach mieszkalnych, zakaz 
zgromadzeń poza wyznaczonym miejscem (świetlica parter) zgodnie z 
obowiązującymi procedurami.  

4. Wychowanek przyjeżdżający do bursy ma obowiązek posiadać własną pościel 
(poszwa na kołdrę, poduszkę, prześcieradło), maseczkę ochronną, środki do 
higieny osobistej, przybory szkolne (bursa nie będzie udostępniać tego rodzaju 
przedmiotów). Wychowanek ma obowiązek zdania pokoju przed wyjazdem do 
domu. 

5. W bursie nie będzie możliwości korzystania z komputerów mieszczących się w 
bibliotece i w pokoju wychowawców na parterze.  

6. W bursie nie będzie możliwości korzystania ze świetlic na pierwszym i drugim 
piętrze, pokoi do nauki, siłowni, biblioteki i kuchenek. 

 

III. Zasady obowiązujące wychowanków bursy w pokoju wychowawców na parterze, 
w pokoju mieszkalnym, w świetlicy na parterze oraz w łazienkach i 
sanitariatach oraz w stołówce. 
1. Pokój wychowawców 

Wychowanek nie może przekraczać linii wyznaczonej przed pokojem 
wychowawców. Wszelkie sprawy wychowawcze i organizacyjne będą 
realizowane z zachowaniem obowiązującego dystansu społecznego 2 metrów. 
Klucze do pokoi mieszkalnych będą wyłożone na stole przed pokojem 
wychowawców. 

2. Pokój mieszkalny 
W pokoju mieszkalnym może przebywać wyłącznie zakwaterowany w nim 
wychowanek. Obowiązuje zakaz wzajemnych odwiedzin. Pokój powinien być 
utrzymany w czystości i higienie oraz często wietrzony.  

3. Świetlica parter 
W pomieszczeniu może przebywać nie więcej niż 6 osób w wyznaczonych 
miejscach z zachowaniem obowiązujących zasad, przy otwartym oknie,  
w uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody wychowawców i pod ich 
nadzorem. 

4. Łazienka, sanitariaty 
Wychowankowie mogą korzystać wyłącznie z wyznaczonych dla nich łazienek 
i sanitariatów zachowując obowiązujące zasady ostrożności. W łazience może 
przebywać jednocześnie dwóch wychowanków z zachowaniem dystansu 
społecznego 2 metrów. 

5. Stołówka 
W pomieszczeniu może jednorazowo przebywać nie więcej niż 10 osób z 
zachowaniem zasad określonych szczegółowo w obowiązującym 
„Regulaminie korzystania ze stołówki w Bursie Szkolnej w czasie 
epidemicznym”. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej placówki 
oraz na terenie stołówki.  

 



IV. Odizolowanie wychowanka w razie wystąpienia u niego objawów chorobowych 
1. Na terenie bursy jest wyznaczone pomieszczenie, w którym można czasowo 

odizolować osobę w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek objawów 
chorobowych. 

2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wychowanek przebywający na terenie 
bursy, który wykazuje objawy chorobowe (takie jak: gorączka, kaszel, 
duszność) zostanie odizolowany a wychowawca powiadomi Stację Sanitarno 
Epidemiologiczną oraz Pogotowie Ratunkowe. Wychowawca podejmie 
działania zgodnie z obowiązującymi „Procedurami postępowania w sytuacji 
podejrzenia zakażeniem COVID-19”. 
    
 
 
 
                                                                             Dyrektor Bursy Szkolnej  
                                                                                  Marzena Mocek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Łazienka 

 
W pomieszczeniu mogą przebywać  

nie więcej niż dwie osoby. 

Pamiętaj zachowaj  

2 metry dystansu społecznego. 

Myj często i dezynfekuj dłonie. 

 

 

 

 

 

 



Sanitariaty 

 
Bieżące dezynfekowanie toalet  

oraz powierzchni często dotykanych  

jest przeprowadzane  

nie rzadziej niż co godzinę  

przez personel sprzątający. 

Wychowanków prosi się o dokonanie 

dezynfekcji deski klozetowej  

dostępnymi środkami,  

po każdorazowym skorzystaniu z toalety. 

 



Świetlica 

 
W pomieszczeniu może przebywać  

nie więcej niż 6 osób  

w wyznaczonych miejscach  

z zachowaniem obowiązujących zasad, 

przy otwartym oknie,  

w uzasadnionych przypadkach  

po uzyskaniu zgody wychowawców  

i pod ich nadzorem. 

 

 

 

 



REGULAMIN                                                                            
KORZYSTANIA   ZE STOŁOWKI W BURSIE SZKOLNEJ W CZASIE 

EPIDEMICZNYM 

według wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. 

 

Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, i tylko w miejscach do tego 
przeznaczonych. Posiłki wydawane będą w wyznaczonych godzinach. Należy 
ograniczyć czas  ich spożywania do minimum. 

 

1. W  stołówce może przebywać jednorazowo 10 osób, 1 osoba przy jednym 
stoliku. 

2. Osoby wchodzące na stołówkę muszą dezynfekować ręce i mieć założoną 
maseczkę ( na usta i nos). Maseczki  zdejmuje się tylko do spożywania 
posiłku przy stole. Oddając do zmywalni naczynia i wychodząc ze 
stołówki , ponownie  zakładamy maseczkę. 

3. Minimalna przestrzeń między osobami musi wynosić co najmniej 2 m. 
4. Do stołówki nie należy przynosić zbędnych przedmiotów i 

niepotrzebnych rzeczy. 
5. Stołówkę  należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.   
6. Osoby korzystające ze stołówki nie powinny się ze sobą stykać, (wejście 

jednymi drzwiami, wyjście drugimi ). 
7. Posiłki  będą wydawane przez pracownika kuchni  i odbierane przez 

młodzież, w okienku ( wydawalni  posiłków ) z zachowaniem  
odpowiednich  odległości od siebie. 

8. Po zjedzonym posiłku naczynia należy zostawić w okienku zmywalni. 
9. Na stołówce  nie może być wystawiony dystrybutor wody. 
10. Blaty stołów  i krzesła po każdej osobie powinny być   dezynfekowane. 

 
 
                                                            Dyrektor Bursy Szkolnej 
                                                                 Marzena Mocek 

 

 


