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Osoby przebywające w internacie w czasie trwania matury, obowiązują ogólne  

zasady przestrzegania bezpieczeństwa, higieny  i ograniczenia przedstawiane              

i aktualizowane przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny          

oraz poniższe  procedury: 

 

 

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE WYCHOWANKÓW 

I. Wychowankowie przyjeżdżający do internatu wchodzą do budynku pojedynczo, 

po wcześniejszych ustaleniach z wychowawcą. 

II. Młodzież musi być zabezpieczona we własne maseczki i jednorazowe rękawiczki. 

III. Wychowankowie podpisują się na liście przyjazdów, przygotowanej wcześniej 

przez wychowawców grup (z odnotowaniem daty i godziny przyjazdu). 

IV. Osoby towarzyszące wychowankom w trakcie ich przyjazdu nie mogą wejść do 

internatu. W uzasadnionych sytuacjach, wychowawca może wyrazić na to zgodę.  

V. Wychowankowie przestrzegają zasad bezpieczeństwa i higieny obowiązujących 

podczas trwającej pandemii.  

VI. Wychowanków obowiązuje : 

                 - mierzenie temperatury podczas kwaterowaniu oraz dwa razy dziennie w 

                   następnych dniach, 

                 - noszenie maseczek, 

                 - noszenie rękawiczek jednorazowych lub częste mycie i dezynfekowanie rąk, 

                 - zachowania bezpiecznej odległości od drugiej osoby -  co najmniej 

                   dwumetrowej.  

VII. Wychowankowie mieszkają w pokojach jednoosobowych. 

VIII.  Klucze do pokoi wychowankowie pobierają i odwieszają sami. 

IX. Wychowankowie korzystają z pomieszczeń sanitarnych na piętrach,  na których są 

zakwaterowani, z zachowaniem wszelkich zasad ostrożności. 

X. Wychowankowie korzystają ze stołówki według określonego grafiku. 

XI. Podczas posiłku przy stole w stołówce może  przebywać tylko jedna osoba. 

XII.  Wszystkie posiłki są porcjowane i wydawane przez obsługę. 

XIII. Czas trwania spożycia posiłku nie może przekraczać 30 minut. 

XIV. Po zjedzonym posiłku talerze indywidualnie należy oddać do okienka, zachowując 

bezpieczną odległość. 



XV. Każde wyjście z internatu wychowanek zobowiązany jest odnotować w Zeszycie 

wyjść. 

XVI. Zabrania się zapraszania gości do internatu. 

XVII. Zabrania się spotkań towarzyskich na terenie internatu. 

XVIII. Po zakończonym pobycie w internacie wychowanek zabiera rzeczy, zdaje klucz 

dyżurującemu wychowawcy. 

XIX. Opłatę za pobyt i wyżywienie podczas matury rodzice wpłacają na obowiązujący 

numer konta. 

XX. Kwota do zapłaty podana będzie przez kierownika internatu. 

 

Wychowanka, deklarującego swój pobyt w internacie podczas trwania matury,  
obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów Ministra Zdrowia, Głównego 
Inspektora Sanitarnego oraz  powyższych procedur obowiązujących w Internacie Zespołu 
Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO w Toruniu. 
 
 
 

 

 

 

 


