
 
Aneks nr 2 do Wewnętrznej procedury bezpieczeństwa dotyczącej 
zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, ich 
rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły przebywających  
w Szkole Podstawowej nr 14 w Toruniu ze względu na powrót 
uczniów klas 1-3 SP do nauki stacjonarnej od 18 stycznia 2020r. 

 

Do ww. Wewnątrzszkolnej procedury dodaje się następujące zasady postepowania: 

 

 Do szkoły może uczęszczać uczeń tylko bez objawów chorobowych sugerujących 
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w 
warunkach domowych lub w izolacji, 

 Uczniowie są przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze 
szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów 
prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków 
ochronnych: osłona ust i nosa). Maseczki muszą posiadać także uczniowie w 
częściach wspólnych w szkole np.: w szatni, na korytarzach lub w świetlicy szkolnej 
(przy dużej liczbie uczniów). Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w 
indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w 
przestrzeni publicznej. W przypadku braku takiej maseczki, maseczkę uczeń 
otrzymuje od pracownika obsługi. 

 Rodzice (opiekunowie) nie wchodzą do pomieszczeń szkolnych gdzie przebywają 
uczniowie.  

 Zajęcia od rana rozpoczynają się wg zmodyfikowanej godziny przyjścia (od godz. 8:00 
co 5 min – godziny przyjścia na kolejny dzień tygodnia do danej klasy przekazują 
wychowawcy). Zajęcia edukacji wczesnoszkolnej ulegają zblokowaniu, co oznacza, że 
nauczyciel (wychowawca) podczas tych zajęć przebywa z uczniami cały czas, sam 
modyfikuje przerwy lekcyjne (nie rzadziej niż co 45 min). Nie ma sygnałów 
dzwonkowych. Wyjścia na teren poza budynkiem szkoły czy na boiska szkolne 
nauczyciel uzgadnia z innymi wychowawcami aby nie powodować sytuacji łączenia 
się dwóch grup klasowych. 

 

 Należy bezwzględnie podczas przebywania w szkole często stosować środki ochronne. 

Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy 

bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania 

oczu, nosa i ust. 

 Ogranicza się  przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum 
(osoba dorosła chcąca przyjść do szkoły w celu załatwienia ważnej sprawy po 
wstępnym umówieniu się telefonicznym lub poprzez e-dziennik, zobowiązuje się  



stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 
dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 
oddechowych mogą być wpuszczone do szkoły, dokonywany jest też pomiar 
temperatury ciała na wejściu oraz odnotowuje się osobę wchodzącą w księdze wejść  
i wyjść). Po wejściu do szkoły obsługa kieruje petenta do wyznaczonego obszaru. 

 Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania  
w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się  
z pozostałymi klasami. W przypadku ograniczonego kontaktu (np.: korytarz) 
uczniowie bezwzględnie muszą nosić maseczki. Maseczki noszą także w częściach 
wspólnych nauczyciele i pracownicy administracji  i obsługi. 

 Jedna klasa przebywa w wyznaczonej i stałej sali. W budynku nowym 8 klas  
w 8 salach, w budynku głównym 7 klas w 7 salach. Przy każdej sali znajdują się 
wieszaki na ubrania dla uczniów. Eliminujemy w ten sposób sytuację gromadzenia się 
uczniów w szatni zbiorczej. 

 Sale, części wspólne (korytarze) wietrzone są w miarę możliwości co najmniej raz na 
godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

 Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których 
nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych. 

 Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach 
uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie 
są wykorzystywane do bieżącej nauki.  

 Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych wprowadza się  następujące zapisy, 
dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Zaleca się: 

 zamiast środków do dezynfekcji rąk regularne mycie rąk wodą z mydłem, 

  świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania 
dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po 
przeprowadzeniu dezynfekcji,  

 w przypadku sytuacji w której są uczniowie z różnych klas należy zwracać 
uwagę aby uczniowie mieli na twarzy maseczki. 

 Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni 
ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

 Pozostałe zapisy „Wewnętrznej procedury bezpieczeństwa dotycząca 
zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19”  odnoszące się do wszystkich 
uregulowań sanitarnych, które obowiązują zarówno w trakcie nauki stacjonarnej 
jak i zdalnej pozostają w mocy. 

 Z dniem 1 lutego 2020r. po generalnym remoncie węzła kuchennego rozpoczyna 
swoją pracę kuchnia i stołówka szkolna, w związku z powyższym wprowadza się 
następującą organizację pracy kuchni i stołówki szkolnej: 

 na stołówce szkolnej, kuchni i innych pomieszczeniach przeznaczonych na 
przygotowywanie i spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych 
wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia 



zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące 
zabezpieczenia pracowników. Odległość stanowisk pracy pomiędzy pracownikami 
wynosi min. 1,5 m. Pracownicy kuchni zostają wyposażeni w środki ochrony osobistej 
(rękawiczki jednorazowe, maseczki, płyn dezynfekujący), 

 należy utrzymać wysoką higienę stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu 
kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także bezwzględnie przestrzegać 
higieny osobistej, 

 korzystanie z posiłków odbywa się na stołówce szkolnej zapewniane są prawidłowe 
warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami MEN  i MZ w czasie epidemii. 
Spożywanie posiłków powinno odbywa się w grupach uczniów (w miarę możliwości 
niezmiennych) i z zachowaniem dystansu. Odległość między stolikami powinna 
wynosi co najmniej 1,5 m.  

 po każdej zmianie wydawaniu posiłków czyszczone są  blaty stołów i poręczy krzeseł 
po każdej grupie. 

 dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być 
przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane, 

 wielorazowe naczynia i sztućce myje się w zmywarce z dodatkiem detergentu,  
w temperaturze min. 60°C ( ewentualnie wyparzać),  

 usuwa się wazoniki, serwetki, wazy, kosze ze sztućcami z obszaru stołówki, 

 potrzebne sztućce, naczynia wydawane są bezpośrednio przez obsługę. Dania  
i produkty są wydawane przez kucharki, pomoc kuchenną lub w zastępstwie 
intendent, 

 produkty gotowe wydawane do PM nr 12 wydawane są do specjalnych pojemników, 
bez konieczności kontaktu osobistego pracowników przedszkola  
i szkoły, 

 harmonogram przerw obiadowych zostanie ustalony w ten sposób aby zmniejszyć do 
minimum liczbę poszczególnych grupy obiadowych uczniów, 

 za przestrzeganie ww. zasad sanitarnych w kuchni, pomieszczeniach węzła 
kuchennego, pomieszczeniach socjalnych i stołówki szkolnej odpowiada intendent 
szkolny wraz z podległymi mu pracownikami kuchni.  

 


