
PROCEDURY  FUNKCJONOWANIA  BURSY MIĘDZYSZKOLNEJ 

 NR 2 W ZAMOŚCIU W DOBIE EPIDEMII COVID-19 

 
I. Podstawa prawna: 

 

 Na podstawie art. 30b ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe :  

• Rozporządzenie MEiN z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz. U. z 2021 r. poz. 982 i poz. 1519) 

 Na podstawie art. 30c ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe :  

• Rozporządzenie MEiN 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 2020 r. poz. ze zmianami). 

  Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1604)  

 Ustawa z 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1078)  

 Wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia i Głównego 

Inspektora Sanitarnego. 

 

I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA BURSY  

Dyrektor Bursy, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii 

państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, 

jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie dzieci. 

W trosce o bezpieczeństwo wychowanków, pracowników bursy i ich najbliższych obowiązują 

ogólne zasady: 

 Rekomendowane jest szczepienie jako świadoma decyzja w zakresie ochrony przez 

zachorowaniem i przenoszeniem COVID-19. 

 Dezynfekcja - przed i po zajęciach, mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja 

środkiem dezynfekującym. 

 Dystans - minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m. 

 Higiena - częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

 Maseczka - w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu. 

 
 

 

1. W bursie mogą przebywać jedynie wychowankowie i pracownicy bez objawów 

chorobowych. 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 nie mogą korzystać z bursy. Powinny pozostać 

 w domu oraz stosować się do zaleceń lekarza. 

2. Wszystkich wchodzących do budynku bursy obowiązuje bezwzględne przestrzeganie 

podstawowych zasad higieny: 

a.  częste mycie rąk (w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych zamieszczone są instrukcje 

z zasadami prawidłowego mycia rąk), 

b.  ochrona podczas kichania i kaszlu, 

c.  unikanie dotykania oczu, nosa i ust, 

d.  obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do placówki, 

e.  dezynfekcja rąk środkiem dezynfekującym (przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk 

zamieszczone są instrukcje dezynfekcji rąk). 

3. Przebywanie osób z zewnątrz w bursie jest ograniczone do niezbędnego minimum,  

(wyłącznie Rodzina w Galerii Młodych bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej),  

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (maseczka, dystans -1,5 m, jednorazowe 

rękawiczki lub dezynfekcja rąk, nie przekraczanie obowiązujących stref przebywania). 

4. Wychowankowie bursy nie przywożą do placówki niepotrzebnych przedmiotów 

(ograniczenie to nie dotyczy młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  

w szczególności z niepełnosprawnościami). 

5. Wychowankowie mają obowiązek przechowywać własne podręczniki, przybory szkolne 

oraz rzeczy osobiste w przydzielonej im szafce i ograniczyć dostęp do nich  osobom trzecim. 

6.  Podczas pobytu w bursie wychowankowie powinni starać się zachować dystans między 

osobami przebywającymi na terenie bursy, czystość w pokojach mieszkalnych, często myć 

ręce ciepłą wodą z mydłem oraz okresowo wietrzyć pomieszczenia. 

7. Wychowankowie i pracownicy używający masek lub rękawic jednorazowych na terenie 

bursy, wyrzucają zużyte środki do pojemników usytuowanych w łazienkach na każdym 

piętrze. 

8. Na tablicy ogłoszeń na parterze budynku znajdują się numery telefonów do wyznaczonych 

osób z organu prowadzącego, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zamościu, 

oddziału zakaźnego szpitala  oraz służb medycznych.  

II. RODZICE 

1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się treścią z Procedur 

funkcjonowania placówki w okresie pandemii Covid-19.  

2. Przekazują Dyrektorowi/nauczycielowi Bursy niezbędne informacje o stanie zdrowia 

swojego dziecka, a w szczególności:  

a. gdy dziecko choruje na chorobę przewlekłą, 

b. ma objawy mogące wskazywać na chorobę zakaźną – podwyższoną temperaturę ciała, 

gorączkę, utrzymujący się kaszel, duszności, biegunkę, wymioty,  



c. w ciągu ostatnich 14 dni miało bliski kontakt lub mieszka z osobą, która uzyskała dodatni 

wynik testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 lub mieszka z osobą , która miała objawy 

Covid-2 (gorączka, kaszel, utrata węchu, smaku),  

d. nie posyłają dziecka do bursy, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub 

 w izolacji, 

3. Mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej 

(zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej bursy. 

4. Instruują dziecko o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym 

 zachowania dystansu społecznego, unikania dotykania oczu, nosa i ust, regularnego mycia 

rąk wodą z mydłem, sposobie zasłaniania ust i nosa podczas kichania czy kasłania.  

5. Powiadomieni przez wychowawcę bursy niezwłocznie odbierają dziecko 

 z placówki własnym środkiem transportu, w sytuacji wystąpienia objawów mogących 

wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, 

duszności. 

6. Pozostawiają nauczycielom  bursy aktualny numer telefonu do kontaktu. 

III. WYCHOWANKOWIE 

1. Bezpośrednio po wejściu do bursy myją ręce oraz dezynfekują je dostępnym płynem do 

dezynfekcji, zachowują dystans 1,5 między osobami przebywającymi na terenie bursy.  

2. Zapoznają się z informacją o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na terenie bursy  

i przestrzegają tych zasad. 

3. W sytuacji złego samopoczucia podczas pobytu w bursie, niezwłocznie zgłaszają fakt 

wychowawcy, szczególnie, gdy zaobserwują u siebie objawy infekcji.  

4. Podczas kaszlu i kichania zakrywają usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą 

chusteczkę jak najszybciej wyrzucają do zamkniętego kosza i myją oraz dezynfekują ręce.  

5.  Starają się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.  

6. Używają jedynie swoich przyborów i akcesoriów.  

7.  Zachowują zasady ostrożności podczas samodzielnego przygotowywania posiłków, 

używają własnych sztućców i naczyń, myją je z użyciem detergentów.  

8.  Podejmują starania, aby pokój był utrzymany w czystości i higienie. 

9.   Często wietrzą swój pokój.  

10. Opuszczają teren placówki podczas wyjść do szkoły i w sprawach niezbędnych po 

wcześniejszym uzgodnieniu z wychowawcą. 

11. W drodze do i ze szkoły przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących 

zachowania w przestrzeni publicznej. 

IV.  ŻYWIENIE 

1. Bursa zapewnia wyżywienie wychowankom w czasie ich przebywania na terenie placówki. 



2. Szczegółową organizację i zasady żywienia w bursie określa Regulamin korzystania ze 

stołówki w Bursie Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu.  

V. BIBLIOTEKA 

1. Zasady korzystania z biblioteki określa Regulamin korzystania z biblioteki w Bursie 

Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu. 

VI. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA  

U WYCHOWANKA 

1. Jeżeli nauczyciel-wychowawca bursy zaobserwuje u wychowanka niepokojące objawy 

mogące wskazywać na chorobę zakaźną (w szczególności temperatura powyżej 38°C, 

kaszel, duszności), powinien niezwłocznie odizolować wychowanka w odrębnym 

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu (pok. 73), zapewniając min. 2 m odległości od 

innych osób. 

2. Nauczyciel-wychowawca zawiadamia o zaistniałej sytuacji Dyrektora bursy. 

3.  Dyrektor lub wychowawca wskazany przez Dyrektora niezwłocznie zawiadamia 

rodziców/opiekunów wychowanka o zaistniałej sytuacji i o konieczności odebrania dziecka  

z bursy (rekomendowany własny środek transportu). 

4. Nauczyciel-wychowawca pozostaje z wychowankiem zachowując wszelkie środki 

ostrożności i bezpieczeństwa. 

5. W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia wychowanka wychowawca wzywa pogotowie 

ratunkowe, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie informuje rodziców. 

6. W przypadku ignorowania wezwania o stawienie się w bursie rodzica/opiekuna   

wychowanka podejrzanego o zarażenie, nauczyciel-wychowawca ma prawo powiadomić 

 o   tym fakcie powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną.  

7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał wychowanek z infekcją dróg oddechowych, 

bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zdezynfekować powierzchnie 

dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń 

wydanych przez organy powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

8. W przypadku uzyskania informacji od rodziców o potwierdzonym zarażeniu wirusem 

COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu  

w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się 

z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną. 

VIII. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 

 U PRACOWNIKA 

 

1. Wszyscy pracownicy mają obowiązek zaznajomić się z treścią zasad funkcjonowania 

placówki w okresie pandemii Covid-19 i bezwzględnie przestrzegać tych zasad. 

2. Do pracy w bursie mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby 

zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej.  

3.  W przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby zakaźnej pracownik powinien 

pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby  



 


