
Zasady funkcjonowania internatu dla rodziców/opiekunów prawnych 

 

Rodzicu: 

1. Zanim zdecydujesz o pobycie dziecka w placówce, zapoznaj się z procedurą 

organizacji i zachowania bezpieczeństwa oraz postępowania w razie zagrożenia  

w Internacie Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim  

na czas trwania pandemii COVID-19. 

2. Nie posyłaj dziecka do internatu z objawami chorobowymi sugerującymi na infekcję 

dróg oddechowych, jeżeli miało bliski kontakt z osobą zakażoną, podejrzaną  

o zakażenie lub przebywało w domu z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji 

w warunkach domowych lub w izolacji. 

3. Przy koniecznym wejściu do budynku placówki np. przy kwaterowaniu dziecka, 

przestrzegaj obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem 

zdrowotnym obywateli (m.in. stosuj środki ochronne: osłonę ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcję rąk wg instrukcji).  

4. Przekaż kierownikowi internatu/wychowawcy niezbędne informacje o stanie zdrowia 

dziecka, aby internat mógł zapewnić wychowankowi odpowiednią opiekę podczas 

pobytu. Poinformuj w szczególności, jeżeli dziecko posiada chorobę przewlekłą 

 lub znajduje się w tzw. grupie ryzyka. 

5. Upewnij się, czy placówka posiada Twoje aktualne dane do kontaktu (nr telefonu). 

6. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do odebrania telefonu z internatu, 

ewentualnie pilnego oddzwonienia. W koniecznych przypadkach do niezwłocznego 

odebrania dziecka z placówki.    

7. Zaopatrz dziecko w maseczki ochronne oraz rękawiczki jednorazowe. 

8. W sprawach ważnych kontaktuj się z placówką pod numerem telefonu: 518-345-155. 

9. W razie potrzeby osobistego kontaktu z kierownikiem internatu lub wychowawcą, 

telefonicznie umów spotkanie. W trakcie spotkania obowiązuje zakrywanie ust i nosa 

oraz zachowanie dystansu społecznego (min. 1,5 m).  

10. Przypomnij dziecku o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa, 

 w tym o zachowaniu dystansu społecznego min. 1,5m, unikaniu dotykania oczu, nosa 

i ust, regularnym myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu rąk na przywitanie 

 oraz sposobie zasłaniania ust i nosa podczas kichania czy kasłania. 



11. Dopilnuj, aby dziecko zabrało niezbędne przybory i akcesoria, szczególnie środki 

higieny osobistej, bieliznę i ubrania na zmianę, przybory i wyposażenie szkolne. 

12. W celu ograniczenia wejścia osób z zewnątrz do placówki, rodzice/opiekunowie 

prawni i inni interesanci mogą przesłać dokumenty lub informacje na adres 

internat@zs1mm.edu.pl 

13. Rekomendowany jest kontakt z wychowawcami/kierownikiem internatu  

z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 
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