
Aneks nr 1 (aktualizacja) do Wewnętrznej procedury bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania  

i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, ich rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły przebywających w 

Szkole Podstawowej nr 14 w Toruniu 

Podstawa prawna:  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

W związku z objęciem całego kraju, w tym miasta Torunia, od 10 września 2020r. tzw. strefą żółtą, zarządzam 

następujące zmiany do obostrzeń sanitarnych zawartych w dokumencie „Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa 

dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, ich rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły 

przebywających w Szkole Podstawowej nr 14 w Toruniu”: 

1. Wprowadzam obowiązek stosowania osłon na usta i nos (maseczki/przyłbice) w częściach wspólnych szkoły 

(korytarze, boiska, pokoje nauczycielskie itp.), w tym w szczególności podczas przerw międzylekcyjnych, 

przez uczniów, nauczycieli oraz personel szkoły. 

2. Ograniczam do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich na terenie szkoły. 

3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika należy 

obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała termometrem bezdotykowym  

a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 38°C: 

a) u ucznia, należy odizolować go od pozostałych uczniów, powiadomić rodziców ucznia  

w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły oraz przypomnieć rodzicom  

o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej, 

b) u pracownika, pracownik nie podejmuje pracy (przechodzi do izolatorium) i powinien skorzystać z 

teleporady medycznej. 

4. Jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi do 37,9 °C należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić 

ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka ze szkoły. Taką samą procedurę należy zastosować 

wobec ucznia u którego nie występuje gorączka, natomiast wystąpiły  inne objawy chorobowe (ból brzucha, 

nudności, ból głowy itp.) 

5. Wprowadzam zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych. 

Zapisy Aneksu nr 1 są nadrzędne wobec dotychczasowych zapisów w Procedurze. Aneks nr 1 wchodzi w życie z dniem 

12.10.2020r. (pkt. 1-4) oraz od 15.10.2020 (pkt.5). 

Ireneusz Woźniak – dyrektor SP Nr 14 w Toruniu 

Dodatkowo informuję i przypominam również, że: 

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca zainstalowania na swoich smartfonach tzw. Aplikację STOP COVID – 

ProteGO Safe. Jest ona w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. Im więcej osób będzie  

z niej korzystać, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa. Na czym 

to polega? Po zainstalowaniu aplikacji nasz telefon będzie monitorował otoczenie w poszukiwaniu innych telefonów 

(ale nie osób), na których także zainstalowana jest ta aplikacja. W tym czasie STOP COVID – ProteGO Safe analizuje 

długość (czas) i odległość kontaktu. Zapamiętuje tylko te kontakty, które trwały powyżej 15 minut, w odległości 

mniejszej niż 2 m. Jeśli któraś z tych osób, z którą miałeś dłuższy kontakt, zachoruje na koronawirusa – dostaniesz 

odpowiednie powiadomienie wraz ze wskazówkami, co w tej sytuacji zrobić. 

Dbaj o siebie i innych! Pamiętajmy, że podczas walki z koronawirusem najważniejsze jest nasze odpowiedzialne 

zachowanie i przestrzeganie obowiązujących obostrzeń.  

Skuteczna walka z koronawirusem polega na przestrzeganiu podstawowych zasad postępowania, tzw. DDMA: 

dystans, dezynfekcja, maseczka i aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe. Utrzymywanie dystansu społecznego min. 

1,5m, częste mycie rąk i ich dezynfekcja oraz zakrywanie ust i nosa to podstawowe czynności, które pozwalają 

ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem. 

 


