
Procedury postępowania w Bursie 
Salezjańskiej w czasie epidemii 

 
Informacje dla Wychowanków Bursy 

 

1. Dyrektor lub Kierownik kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając  

|z poczty elektronicznej: e-mail na adres: bursa@wodna.edu.pl lub telefonicznie pod 

numerem +42 671 84 47, a także bezpośrednio na podstawie wcześniejszego ustalenia 

terminu spotkania. 

2. Dyrektor lub Kierownik przyjmuje skargi i wnioski złożone za pośrednictwem poczty 

elektronicznej lub telefonicznie w środy w godz.  od 16.00 do 19.30. 

3. Budynek Bursy został podzielony na strefy (A – rodzica, interesanta, B – wychowanka,  

C – żywienia) i dla każdej z nich ustalono odrębny reżim sanitarny. 

4. Wejście do Bursy dla rodziców i interesantów, tylko do strefy wydzielonej - hol przy 

portierni. 

5. W Bursie mogą przebywać jedynie wychowankowie bez objawów chorobowych dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji  

w warunkach domowych lub w izolacji. 

6. Przy wejściu do Bursy należy zadbać o dezynfekowanie rąk. 

7. W Bursie w pozostałych strefach mogą przebywać tylko pracownicy i wychowankowie oraz 

osoby wykonujące zlecone zadania przez Dyrektora lub Kierownika. 

8. Wychowankowie Bursy powinni starać się zachować dystans 1,5 m podczas pobytu  

w Bursie, czystość w użytkowanych pomieszczeniach, często myć ręce ciepłą wodą  

z mydłem oraz wietrzyć pomieszczenia mieszkalne. 

9. Nie wprowadzamy rodziców, gości do Bursy w czasie epidemii. 

10. Aneks kuchenny z powodu epidemii jest zamknięty do odwołania. 

11. Nie odwiedzamy kolegów w innych pokojach. 

12. Korzystamy z sanitariatów tylko w strefie zamieszkania. 

13. Na stołówce obowiązuje dystans 1,5 od osoby, dezynfekcja rąk. 

14. Wychowanek, u którego występują widoczne objawy infekcji dróg oddechowych, jest 

natychmiast kierowany do wyznaczonego miejsca izolacji. 

mailto:bursa@wodna.edu.pl


15. W przypadku podejrzenia zakażenia COViD-19 u wychowanka obowiązuje procedura 

działania zgodnie z wytycznymi, a rodzice muszą jak najszybciej odebrać wychowanka. 

16. W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u osoby, która przebywała na terenie 

Bursy, zastosowanie mają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne  

na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszące się do osób, które miały 

kontakt z zakażonym. 

17. Dyrektor lub Kierownik Bursy zastrzega prawo do zmian co do wytycznych podczas 

pandemii. 

 

  

  

 

 


