POKYN K ODUBYTOVANIU ŽIAČOK ZO ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU POVAŽSKA 7, KOŠICE

1. Odubytovanie je možné len v súlade s Harmonogramom odubytovania, t.j. pre 1. ročníky dnes 12. 10. 2020
od 12:00 do 19:00. Ostatné ročníky od 13.10. 2020 v čase od 10:00 do 14:00 a od 14:30 do 18:00.
2. Vstup do budovy bude regulovaný tak, aby boli rešpektované všetky pravidlá pre zabezpečenie
predchádzaniu šírenia koronavírusu (R-O-R), žiačky prejdú filtrom – meranie teploty a dezinfekcia rúk.
3. Rodičia a žiačky sú povinní počas čakania pred budovou ŠI dodržiavať odstup minimálne 2 m a mať ochranné
rúško, počítať s prípadnými zmenami počasia a čakacou dobou.
4. Vstup do priestorov ŠI je možný len vo vlastnom ochrannom rúšku a vlastných ochranných rukaviciach.
5. Žiačky budú vpúšťané na ŠI podľa Harmonogramu – začínajú maturantky - 4. ročníky a 1. ročníky, nasleduje
nadstavba, 3. ročník, potom 2. ročník.
6. Žiačka má povolený vstup len na svoju izbu. Akýkoľvek pohyb v priestoroch, do ktorých nie je vstup
nevyhnutný z dôvodu odubytovania je prísne zakázaný!
7. Žiačky sa medzi sebou nesmú kontaktovať.
8. Do izby môže vstúpiť len jedna žiačka.
9. Vstup nebude umožnený rodinným príslušníkom a známym.
10. Čas vymedzený na odobytovanie jednej žiačky sa stanovuje na maximálne 20 minút.
11. Odubytovanie bude umožnené len podľa harmonogramu.
12. V ojedinelých prípadoch môže žiačka požiadať riaditeľku ŠI o zmenu termínu odubytovania, ktorý je uvedený
v harmonograme a to formou mailu (sipovke@sipovke.sk), s uvedením mena, priezviska a čísla izby žiačky,
doručeného najmenej 1 deň vopred.
13. Osobám so zdravotnými problémami respiračného charakteru, zvýšenej teploty, alebo ktoré sa vrátili z
oblastí, kde bol výskyt prípadov ochorenia COVID-19, alebo ak boli v kontakte s osobami, u ktorých je riziko,
že boli nakazené týmto ochorením alebo sú nakazené, je zakázané vstupovať do ubytovacích zariadení.
14. Žiačky, ktoré majú RÚVZ nariadenú karanténu, sa môžu odubytovať až po jej ukončení.
15. Žiačka je povinná svoj príchod nahlásiť na vrátnicu ŠI, kde bude jej vstup zaevidovaný a preukázať sa
vychádzkovou knižkou a odovzdať podpísané Vyhlásenie o bezinfečknosti.
16. Po vstupe na izbu je žiačka povinná zobrať si všetky svoje veci a vyzdvihnúť si aj potraviny z chladničky
v kuchynke.
17. Je potrebné si priniesť dostatok tašiek, resp. kufrov na zbalenie všetkých vecí.
18. Ak nie je možné veci odniesť z izby na jedenkrát, zhromažďuje si ich postupne vo vestibule internátu. Po
opustení internátu – budovy ŠI (netýka sa vestibulu ŠI), nebude umožnený opakovaný vstup.
19. Žiačka je povinná aj svoj odchod z internátu nahlásiť na vrátnici ŠI. Skupinovej vychovávateľke odovzdať
pred odchodom z ŠI kľúče od izby, kľúče od skrine, čip na stravu, zariadenie izby formou protokolu
o prevzatí izby, knihy z čitárne (ak ich žiačka má vypožičané), vychádzkovú knižku a bez odkladu opustí
budovu ŠI.
20. Žiačky, ktoré k 12. 10. 2020 nemajú zaplatené poplatky za stravu a ubytovanie za mesiac október sa môžu
prísť odubytovať len s dokladom o uhradení uvedených poplatkov (doklad z banky, ústrižok platobného
poukazu).
21. Ak žiačka počas ubytovania alebo pri odubytovaní spôsobí škodu, musí to nahlásiť pri odubytovaní svojej
vychovávateľke, inventár a prípadné škody sa budú kontrolovať po ukončení predčasného odubytovania.
22. Po 18:00 hodine sa ŠI uzavrie z dôvodu dezinfekcie. Mimo hodín určených na odubytovanie nebude ŠI
otvorený a naďalej platí zákaz vstupu a akýchkoľvek návštev.
23. Parkovať je možné len v areáli ŠI prípadne za budovou ŠI.

Ing. Dana Rošková, riaditeľka ŠI

