Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 obowiązujące na terenie Bursy
Akademickiej Caritas w Przysieku, jako tymczasowego miejsca pobytu
wychowanków Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu na czas rozbudowy

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 .
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych
szkołach i placówkach
3. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1
września 2021 r.
§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin powstał w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora
Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej dla publicznych i niepublicznych szkół
i placówek od 1 września 2021 r.
2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem
SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród wychowanków oraz
pracowników KP SOSW w miejscu tymczasowego pobytu.
3. Wychowanków przebywających w internacie obowiązują zasady przestrzegania
bezpieczeństwa, higieny i ograniczenia przedstawiane i aktualizowane przez
Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny oraz poniższy regulamin.
§2
Warunki przyjęcia do internatu
1. W internacie mogą przebywać tylko wychowankowie, którzy nie mogą realizować
obowiązku szkolnego w miejscu stałego zamieszkania.
2. Do internatu przyjmowani są jedynie zdrowi wychowankowie, bez objawów
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy
nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub
w izolacji.
3. Wychowankowie mogą być przyprowadzani do internatu i z niego odbierani przez
opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

W drodze do i z placówki opiekunowie z dziećmi oraz wychowankowie przestrzegają
aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
4. W momencie przyjazdu wychowanka, rodzice/opiekunowie prawni, pełnoletni
wychowanek musi podpisać akceptację “Procedury bezpieczeństwa w okresie
pandemii Covid-19 obowiązujące na terenie Bursy Akademickiej Caritas w Przysieku
jako

tymczasowego

miejsca

pobytu

wychowanków

Kujawsko-Pomorskiego

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu na czas
rozbudowy” oraz obowiązujących z nią ankiet – ankieta wstępnej kwalifikacji
przyjęcia oraz ankiety aktualizacyjnej sporządzanej na początku każdego miesiąca.
5. Osoby towarzyszące wychowankom w trakcie ich przyjazdu mogą wchodzić tylko do
przestrzeni wspólnej, zachowując zasady:


1 opiekun (zabezpieczony w środki ochronne) z dzieckiem/dziećmi,



dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,



dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m.

6. W uzasadnionych sytuacjach wychowawca może wyrazić zgodę na wejście jednego
opiekuna zabezpieczonego w środki ochronne: osłonę ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcję rąk.
7. Wychowankowie przyjeżdżający do internatu wchodzą do budynku bursy pojedynczo
z zachowaniem odległości co najmniej 1,5 m.
8. Wychowanek powinien być zabezpieczony we własne maseczki (minimum dwie)
i jednorazowe rękawiczki. - w sytuacji braku maseczek wychowanek nie będzie
przyjęty do internatu.
§3
Zasady pobytu obowiązujące wychowanków
1. Po każdym wejściu do budynku internatu – bursy wychowanek zobowiązany jest do
dezynfekcji rąk korzystając z dozownika z płynem dezynfekującym znajdującym się
na stoliku tuż za drzwiami wejściowymi.
2. Wychowankowie korzystają tylko z przydzielonej pościeli, bielizny pościelowej
i środków higieny osobistej. Zakazane jest użyczanie tych rzeczy innym mieszkańcom
i przenoszenie ich do innych pomieszczeń, z wyłączeniem osobistego użytkowania
w łazience. Wychowankowie korzystają tylko z własnych przyborów i akcesoriów
(w tym ręczników).
3. Wychowanek posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć
świetlicowych mogą znajdować się na stoliku ucznia, w plecaku lub we własnej

szafce. Wychowankowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między
sobą.
4. W okresie pobytu w bursie zakazane jest przyjmowanie gości i wprowadzenie do
budynku osób postronnych (również bliskiej rodziny – rodzice/opiekunowie,
rodzeństwo).
5. Wszelkie indywidualne kontakty z innymi osobami mogą odbywać się tylko przy
zachowaniu wszelkich zasad ochrony - maseczki, sugerowany dystans 1,5 m od
drugiej osoby.
6. Wychowanek w pokoju musi posiadać swoje sztućce i kubek.
7. Wychowanek dokłada wszelkich starań, aby pokój był utrzymany w czystości
i higienie.
8. Wychowanek zobowiązany jest do wietrzenia swojego pokoju.
9. Wychowanek zachowuje powyższe zasady ostrożności podczas przebywania
w internacie.
10. Każde wyjście z internatu wychowanek zobowiązany jest zgłosić wychowawcy.
Wyjścia z bursy muszą być uzasadnione i tylko za zgodą wychowawcy.
§4
Obowiązki wychowanka
1. Mierzenie temperatury podczas kwaterowania oraz w czasie wyznaczonym przez
wychowawców/Kierownika Ośrodka, - 2 razy dziennie: rano i wieczorem.
2. Noszenie maseczek w sytuacjach wskazanych przez wychowawcę.
3. Ograniczenie opuszczania swojego pokoju i korzystania z przestrzeni wspólnych
budynku.
4. Ograniczenie kontaktu z innymi wychowankami przebywającymi na terenie internatu.
5. Częste mycie i dezynfekowanie rąk szczególnie po przyjściu ze szkoły, przed
jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
6. Zachowanie bezpiecznej odległości od drugiej osoby - co najmniej 1,5 m.
7. Przechowywania własnych podręczników, przyborów szkolnych oraz rzeczy
osobistych w przydzielonej im szafce i ograniczenie dostępu do nich dla osób
trzecich.
8. Przywożenie do internatu tylko potrzebnych przedmiotów.
§5
Zasady korzystania z pomieszczeń sanitarno-higienicznych (łazienki, prysznice)

1. Wychowankowie

korzystają

z

przydzielonych

pomieszczeń

sanitarnych

z zachowaniem wszelkich zasad ostrożności.
2. W tym samym czasie w jednej łazience może przebywać tylko jedna osoba,
z wyłączeniem sytuacji, gdy nagła potrzeba fizjologiczna wymaga jednoczesnego
korzystania z kabin WC przez dwie osoby.
3. W pomieszczeniach z kabinami

natryskowymi w

łazienkach i osobnych

pomieszczeniach z natryskami może w tym samym czasie przebywać tylko 1 osoba.
4. Wychowankowie korzystają tylko z wyznaczonych im indywidualnie kabin WC,
natryskowych oraz umywalek.
5. Po każdorazowym skorzystaniu z kabin WC należy dokładnie umyć i zdezynfekować
ręce - zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w łazienkach.
§6
Zasady zachowania podczas spożywania posiłku w stołówce
1. Wychowankowie spożywają posiłki w internacie w miejscu do tego przeznaczonym
zapewniającym prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w
czasie epidemii.
2. Wychowankowie spożywają posiłki tylko przy wyznaczonych im indywidualnie
stolikach.
3. Wychowankowie korzystają ze stołówki według określonego grafiku.
4. Wychowankowie w stołówce ustawiają się w kolejce po posiłek/porcje przy
zachowaniu dystansu 1,5 m odległości od siebie oraz zachowaniu wyznaczonego
dystansu od okienka wydawczego. Zabronione jest zaglądanie do okienka
wydawczego, opieranie się o nie czy dotykanie. Osoba wydająca posiłki stawia
przygotowaną porcję na blacie okienka i dopiero wówczas wychowanek może podejść
i ją odebrać.
5. Zabrudzone po posiłku naczynia oraz pozostałości porcji wychowanek odnosi do
okienka zwrotu - stawiając je na blacie okienka, bez opierania się o nie i dotykania
go.
6. Wychodząc ze stołówki wychowanek dezynfekuje dłonie, a następnie dokładnie je
myje.
§7
Zasady poruszania się i przemieszczania po budynku
1. Wychowanek podczas pobytu w internacie przebywa w swoim pokoju, w segmencie
przypisanym do danej grupy wychowawczej.

2. Rzeczy osobistego użytku wychowanka powinny znajdować się w jego szafce.
3. Wychowankowie nie powinni wymieniać się odzieżą i przyborami higienicznymi
między sobą.
4. Zabronione jest odwiedzanie innych osób w pokojach bez zgody wychowawcy.
5. Po każdorazowym wyjściu z pokoju i przemieszczaniu się po budynku, wychowanek
zobowiązany jest do dezynfekcji rąk.
§8
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
1. Środki do dezynfekcji rąk i powierzchni zapewnia pracodawca.
2. Wszystkie osoby wchodzące na teren internatu mają obowiązek dezynfekowania
dłoni, mają zakryte usta i nos oraz nie przekraczają obowiązujących stref
przebywania.
3. W internacie obowiązuje monitorowanie zachowania czystości w miejscach pracy,
pokojach

wychowanków

oraz

przestrzeniach

wspólnych,

ze

szczególnym

uwzględnieniem utrzymywania czystości w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
i ciągach komunikacyjnych oraz dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy,
klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich,
w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków. Za utrzymanie
czystości odpowiedzialni są pracownicy obsługi w godzinach swojej pracy, a w
przypadku ich nieobecności wychowawcy internatu.
4. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe
przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i
przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków
służących do dezynfekcji.
5. W wyznaczonych przestrzeniach wspólnych należy zachować podwyższone rygory
bezpieczeństwa i higieny: częste mycie i dezynfekowanie.
6. Wychowawcy internatu zobowiązani są do dezynfekowania pomocy dydaktycznych
oraz

sprzętu

sportowego

wykorzystywanego

podczas

zajęć

z wychowankami po każdym użyciu.
7. Zużyte środki ochrony osobistej należy wyrzucać do oznakowanych pojemników.

§9
Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem COVID-19
obowiązujące w internacie KPSOSW w Toruniu w warunkach zagrożenia
epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19
1. Do pracy w szkole/internacie mogą przychodzić wyłącznie osoby bez objawów
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie
przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. W budynku Bursy Akademickiej Ośrodka Szkoleniowego Caritas w Przysieku, w
której tymczasowo mieści się internat przygotowana jest izolatka – pomieszczenie
(m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący), w którym będzie można
odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.
3. Pracownicy szkoły/internatu zostali poinstruowani w ramach szkolenia dla kadry
internatu z zasad zachowania bezpieczeństwa w okresie epidemii wywołanej
zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 przygotowanego zgodnie z wytycznymi MEN,
MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września
2021 r., że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej
powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej
opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu
zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni
koronawirusem.
4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów infekcji dróg oddechowych powinien powiadomić kierownika, udać się do
izolatki i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej,
aby uzyskać teleporadę medyczną.
5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych,
bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi
w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki,
poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych
przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Należy to do obowiązków personelu
sprzątającego w godzinach ich pracy lub poza nimi do wychowawców pełniących tego
dnia dyżur.
6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy
stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego *.

*

Rekomenduje

się

ustalenie

listy

osób

przebywających

w

tym

samym

czasie

w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie
stosowania

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.

7. Wyznaczona osoba codziennie w godzinach porannych dokonuje pomiaru temperatury
ciała wszystkich obecnych wychowanków oraz wychowawców pełniących dyżur.
Wychowawca rozpoczynający dyżur ma obowiązek udać się do gabinetu medycznego
w celu dokonania pomiaru temperatury ciała. W przypadku rozpoczęcia dyżuru poza
godzinami pracy personelu medycznego obowiązek ten spoczywa na nim i powinien
samodzielnie dokonać pomiaru we własnym zakresie. Zawsze w przypadku
wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarnoepidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.
A. Podejrzenie zachodzące w stosunku do pracownika Ośrodka:
1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pracownicy
mają obowiązek pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem
podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie
pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że
mogą być zakażeni koronawirusem.
2. W przypadku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje zadania na stanowisku
pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy
niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu
(transport własny lub sanitarny).
3. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby
COVID i -19 (duszności, kaszel, gorączkę) zgłasza fakt Kierownikowi Ośrodka
i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – izolatorium. Jest to sala
nr 102 znajdująca się na parterze budynku.
4. Pracownik powinien założyć maskę ochronną całkowicie zasłaniającą usta i nos i
oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu.
5. Kierownik Ośrodka lub wskazany przez niego wychowawca bezzwłocznie
zawiadamia odpowiednie służby, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.
6. Należy wstrzymać przyjmowanie dzieci.

7. Kierownika Ośrodka w zaistniałej sytuacji podejmuje działania w celu zapewnienia
opieki wychowankom. Do tego czasu obowiązek opieki nad grupą spoczywa na
wychowawcach pełniących dyżur.
8. Należy ustalić obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, bezzwłocznie
poddać gruntownemu sprzątaniu zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie
powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).
9. Należy ustalić osoby (stworzyć listę osób), z którymi wychowawca miał bezpośredni
kontakt,

w

celu

poinformowania

służb

epidemiologiczno-sanitarnych

oraz

obserwowania ich w najbliższym czasie.
10. Należy zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego
przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały
przypadek.
11. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS CoV-2 na terenie Ośrodka należy
stosować się do zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
12. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.
B. Podejrzenie zachodzące względem wychowanka:
1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej wychowankowie
muszą pozostać w domu, a ich rodzice skontaktować się telefonicznie z lekarzem
podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie
pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że
mogą być zakażeni koronawirusem.
2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów (duszności, kaszel, gorączka) u
wychowanka przebywającego w internacie należy niezwłocznie odsunąć go od zajęć i
umieścić w izolatce (sala nr 102) .
3. Wychowanek powinien założyć maskę ochronną całkowicie zasłaniającą usta i nos i
oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe
czasowe odizolowanie go od innych osób.
4. Pracownik wyposażony w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki
pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 1,5 m odległości. - do czasu przyjazdu
rodzica.
5. Wychowawca bezzwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów dziecka, kierownika
Ośrodka oraz powiadamia właściwą miejscowo powiatową stację sanitarnoepidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

6. Należy wstrzymać przyjmowanie dzieci.
7. Należy ustalić obszar, w którym poruszał się i przebywał wychowanek, bezzwłocznie
poddać gruntownemu sprzątaniu zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie
powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).
8. Należy ustalić (listę osób) osoby, z którymi wychowanek miał bezpośredni kontakt
w celu poinformowania służb epidemiologiczno-sanitarnych oraz obserwowania ich
w najbliższym czasie.
9. Należy zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego
przy ustalaniu, czy konieczne jest wdrożenie dodatkowych procedur, biorąc pod
uwagę zaistniały przypadek.
10. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS CoV-2 na terenie Ośrodka należy
stosować się do zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
11. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.
§ 10
Postanowienia końcowe
1. Osoby postronne, niezdeklarowane nie mają wstępu do internatu. W wyjątkowych,
ściśle uzasadnionych sytuacjach, zgody na wejście udziela dyrektor szkoły, kierownik
Ośrodka lub wychowawca.
2. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
3. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.
Załączniki:
1. Ankieta wstępnej kwalifikacji
2. Ankieta aktualizacyjna
3. Formularz Oświadczenia

rodzica/opiekuna wychowanka

i

wychowanka

deklarującego pobyt w internacie KP SOSW w Toruniu w warunkach zagrożenia
epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19.
4. Oświadczenie

oraz

zgoda

na

pomiar temperatury

wychowawców oraz wychowanków KPSOSW w Toruniu.

pracowników,

Załącznik nr 1
Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu
ANKIETA WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI
Imię i nazwisko …………………………………………………….....................................
PESEL …………………………………………………………………...............................
Numer telefonu do kontaktu ……………………………………………………………...
1. Czy w okresie ostatnich 14 dni przebywał(a) Pani(n)/dziecko/podopieczny/któryś
z domowników za granicą w rejonach transmisji koronawirusa? (lista krajów publikowana
codziennie na stronie www.gis.gov.pl)
 Tak
 Nie
2. Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i)/dziecko/podopieczny kontakt z osobą, u
której potwierdzono zakażenie wirusem SARS CoV-2?
 Tak
 Nie
3. Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i)/dziecko/podopieczny kontakt z osobą,
która przebywała w rejonach transmisji koronawirusa? (lista krajów publikowana
codziennie na stronie www.gis.gov.pl)
4. Czy Pan(i) dziecko/podopieczny lub ktoś z Państwa domowników jest obecnie objęty
nadzorem epidemiologicznym (kwarantanną)?
 Tak
 Nie
5. Czy obecnie występują u Pan(i) lub któregoś z domowników objawy infekcji
(gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe)?
 Tak
 Nie
Inne nietypowe. Proszę podać jakie ………………………………...............................
…………………………………………………………………………........................
6. Czy obecnie lub w ostatnich dwóch tygodniach występują, występowały w/w objawy
u kogoś z domowników?
 Tak
 Nie
Informacja: Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą i zdaję sobie sprawę, że zatajenie istotnych
informacji związanych z koronawirusem naraża mnie na odpowiedzialność cywilną (odszkodowawczą),
a w przypadku, gdy okaże się, że jestem chory również odpowiedzialność karną.

……………………………………………..
Data i podpis

Załącznik nr 2
Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. J. Korczaka w Toruniu
ANKIETA AKTUALIZACYJNA
Imię i nazwisko………………………………………………………………...…................
PESEL ……………………………………………………………........................................
Numer telefonu do kontaktu ………………………………………………………………
7. Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i)/dziecko/podopieczny kontakt z osobą, u
której potwierdzono zakażenie wirusem SARS CoV-2?
 Tak
 Nie
8. Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i)/dziecko/podopieczny kontakt z osobą,
która przebywała w rejonach transmisji koronawirusa? (lista krajów publikowana
codziennie na stronie www.gis.gov.pl)
9. Czy Pan(i) dziecko/podopieczny lub ktoś z Państwa domowników jest obecnie objęty
nadzorem epidemiologicznym (kwarantanną)?
 Tak
 Nie
10. Czy wstępują u Pan(i)/dziecka/podopiecznego objawy:
 Gorączka powyżej 38°C
 Kaszel
 Uczucie duszności-trudności w nabraniu powietrza
 Inne
nietypowe.
Proszę
podać
jakie
………………………………..............................
………………………………………………………………………….......................
Informacja: Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą i zdaję sobie sprawę, że zatajenie istotnych
informacji związanych z koronawirusem naraża mnie na odpowiedzialność cywilną (odszkodowawczą),
a w przypadku, gdy okaże się, że jestem chory również odpowiedzialność karną.

……………………………………………..
Data i podpis

Poz.

Data

Czytelny podpis

Załącznik nr 3

Przysiek, …………………

OŚWIADCZENIE
RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH/PEŁNOLETNICH WYCHOWANKÓW
Ja niżej podpisany/a:
………………………………………………………………………………………………...
(nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego wychowanka)
oświadczam, że: ……………………………………………………………………………
(nazwisko i imię dziecka)
1. Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka 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.
2. Jestem świadom/a pełnej odpowiedzialności pobytu w internacie KujawskoPomorskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka, który na czas
rozbudowy placówki mieści się w Centrum Szkoleniowym Caritas w Przysieku,
w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
3. Zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego
dziecka i naszych rodzin tj.: mimo wprowadzonych w KPSOSW w Toruniu
obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie
sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID-19.
4. Wyrażam zgodę na codzienny/rutynowy pomiar temperatury ciała u
mojego dziecka przez pracowników Ośrodka.
5. W przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w
szkole/przedszkolu/internacie (nie tylko na terenie) personel/dziecko/rodzic
dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno ich rodzina, jak i najbliższe otoczenie
zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę.
6. W sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego
rodziców lub personelu szkoła/przedszkole zostaje zamknięte do odwołania, a
wszyscy przebywający w danej chwili na terenie placówki oraz ich rodziny i
najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę.
7. Deklaruję, iż w przypadku wystąpienia objawów infekcji górnych dróg
oddechowych/chorobowych u mojego dziecka w czasie jego pobytu w placówce
zobowiązuję się do bezzwłocznego jego odbioru w czasie nie przekraczającym
4 godzin zachowując zasady bezpieczeństwa (własny środek transportu).
……………………………………………
podpis rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik nr 4
………………….….………
(miejscowość, data)
…………………………………….…
…………………………………….…
…………………………………….…
(nazwisko i imię, adres, telefon)

Zgoda na pomiar temperatury ciała w miejscu pracy
Ja, niżej podpisany: …………………………………….... (imię i nazwisko) wyrażam
zgodę/nie wyrażam zgody* na pomiar temperatury w miejscu pracy.

Przysiek, …………………………
data

……………………….............................................
czytelny podpis składającego oświadczenie

* niepotrzebne skreślić

..……………………………
(podpis)

