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Zasady funkcjonowania  
 

Szkoły Leśnej na Barbarce w tym  

Bazy Noclegowej na Barbarce w Toruniu  

w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. 

W oparciu o wytyczne Ministerstwa Rozwoju w konsultacji z GIS,  

28.04.2020 r. 

 

Cel wdrażanych procedur 

1. Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla pracowników (obsługi) i gości (dzieci, 

młodzieży, osób dorosłych). 

2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia gości (dzieci, młodzieży, osób dorosłych) oraz innych osób 

z zewnątrz, w tym dostawców. 

3. Ograniczenie liczby kontaktów międzyludzkich na terenie Bazy Noclegowej na Barbarce w 

danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed ryzykiem zakażenia. 

4. Kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego. 

 

 

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom/obsłudze Bazy Noclegowej na 

Barbarce 

1. Zwiększenie fizycznych odległości między pracownikami i zachowanie bezpieczeństwa pracy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (minimum 2 m). 

2. Zmniejszenie liczby pracowników korzystających w tym samym czasie ze wspólnych 

obszarów.  

3. Wyposażenie obsługi Bazy w środki ochrony indywidualnej, w tym maski lub/ oraz przyłbice, 

rękawiczki oraz środki do dezynfekcji rąk.  

4. Zalecenia dla pracowników:  

- przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą 

z mydłem. 

- nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania 
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obowiązków.  

- zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane 

są 2 metry). 

- regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się 

przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). 

- podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej 

wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce. 

- starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. 

- dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po 

zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak 

słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka. 

- regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się 

klienci, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł. 

- unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość. 

5. Zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń. 

6. Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych; spotkania powinny być 

przeprowadzane przy otwartych oknach z zachowaniem rekomendowanych przez służby 

sanitarne odległości  pomiędzy osobami (minimum 2 m); preferowany kontakt telefoniczny 

oraz mailowy. 

7. Ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych. 

8. Nie angażowanie w bezpośredni kontakt z klientem osób powyżej 60.r.ż oraz przewlekle 

chorych. 

9. Obowiązek stosowania przez dostawców Bazy środków ochrony osobistej zgodnie z 

aktualnymi przepisami prawa. 

10. Przygotowanie pomieszczenia/ pokoju na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia 

wirusem. 

11. Celem ograniczenia kontaktów międzyludzkich zaleca się tam gdzie jest to możliwe, 

wykorzystywanie do komunikacji m. in. telefonów, poczty elektronicznej itp. 
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Zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach Bazy Noclegowej w Toruniu 

1. Umieszczenie na terenie obiektów Bazy Noclegowej przy głównych wejściach a w przypadku 

Dworku również przy wejściach do sali konferencyjnej od strony holu oraz tarasu zewnętrznego 

łokciowych dozowników z płynem do dezynfekcji rąk i powierzchni dostępnych dla gości. 

2. Wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych instrukcji dot. mycia rąk, 

zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a  przy 

dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk. 

3. Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, 

ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, 

włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów 

w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków. 

4.  Przestrzeganie wymaganego dystansu przestrzennego między personelem a gośćmi (minimum 

2 metry). 

5. Ograniczenie do minimum czasu przebywania gościa przy recepcji. 

6. Możliwość użytkowania sali konferencyjnej na zasadach opisanych aktualnymi przepisami 

prawa (zachowanie dystansu społecznego wynoszącego minimum 2 m odległości osoby od 

osoby. 

7. Bezwzględny zakaz przebywania w budynkach osób nie będących pracownikami oraz tam nie 

zakwaterowanych. 

8. Bieżące dezynfekowanie ogólnych toalet, blatu recepcyjnego (po każdym gościu), klamek, 

poręczy, uchwytów, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach 

socjalnych oraz innych, często dotykanych powierzchni. 

9. Precyzyjne dozowanie profesjonalnych środków myjących. 

10. Ograniczenie rutynowego sprzątania pokoi, które powinno się odbywać jedynie na życzenie 

gości. 

11. Po każdym kliencie zaleca się rutynowe sprzątniecie pokoju i dezynfekcję wszystkich 

powierzchni dotykowych (w tym oparcia krzeseł), sprzętu (np. piloty) i łazienki oraz gruntowne 

wywietrzenie pomieszczenia.  

12. Pokój można ponownie wynająć po zakończeniu dezynfekcji. 

13. Personel sprzątający powinien być wyposażony i przestrzegać używania jednorazowej 

maseczki, rękawiczek, a w razie potrzeby jednorazowego fartucha z długim rękawem.  
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14. Pościel i ręczniki należy prać w temp. min 60º C z dodatkiem detergentu. Prane i dostarczane 

w reżimie sanitarnym. 

15. Zakaz używania hotelowych suszarek nadmuchowych w łazienkach pokojowych. 

16. W miarę możliwości systematyczne wietrzenie wszystkich pomieszczeń w obiekcie w 

wyznaczonych zakresach czasowych. 

17. Dezynfekcja sprzętów udostępnianych gościom (np. rower, kije do bilardu itp.) po każdym 

użyciu. 

18. W związku z zagrożeniem wirusem COVID – 19 Baza Noclegowa na Barbarce ma prawo do 

zawieszenia lub ograniczenia usług, które zwiększałaby zagrożenie gości oraz personelu. 

19. Wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn 

dezynfekujący) pokoju, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku 

stwierdzenia objawów chorobowych. 

20. Przygotowanie i umieszczenie w recepcji potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-

epidemiologicznej, służb medycznych. 

21. Poinformowanie wszystkich gości oraz potencjalnych klientów Bazy o procedurach 

bezpieczeństwa zastosowanych w związku z wirusem COVID-19 w obiekcie. 

 

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u pracownika.  

1. Obowiązek zapoznania personelu Bazy Noclegowej w Toruniu odnośnie wprowadzonego 

protokołu związanego z wirusem COVID 19. 

2. Pracownicy i obsługa Bazy powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i 

skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a 

w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą 

być zakażeni koronawirusem. 

3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, 

dostępnych na stronach  gis.gov.pl  lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także 

obowiązujących przepisów prawa. 

4. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć 

go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu. Należy wstrzymać przyjmowanie 

http://www.szkola-lesna.torun.pl/


 
Stowarzyszenie  „Tilia”, Szkoła Leśna na Barbarce  www.szkola-lesna.torun.pl, 

 
ul. Przysiecka 13,87-100 Toruń, tel./fax.(0 56) 657 60 85, www.tilia.org.pl 

 

 

 

 

 

klientów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i 

stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

5. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest 

możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. 

6. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie 

rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie 

powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

7. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego 

przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały 

przypadek 

 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u pracownika /gościa (dzieci, 

młodzież, osoby dorosłe) zakażenia koronawirusem  

 

1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, 

trudności w oddychaniu, gość (dziecko, młodzież, osoba dorosła) nie powinien zostać 

wpuszczony na teren obiektu. Powinien zostać poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu 

się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam 

transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112. 

2. Jeśli osoba mieszka w Bazie – czasowe odizolowanie jej w dedykowanym pomieszczeniu, 

powiadomienie dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia i zgłoszenie incydentu do 

kierownictwa obiektu, co umożliwi ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała  

chora osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz 

zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

3. Ustalenie listy pracowników oraz klientów obecnych w tym samym czasie 

w części/częściach  obiektu Bazy, w których przebywał klient i  zalecenie stosowania się do 

wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ 

oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

4. Wstrzymanie przyjmowania gości (dzieci, młodzieży, osób dorosłych), powiadomienie 

właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej i stosowanie się ściśle do 

wydawanych instrukcji i poleceń. 
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Organizacja zajęć/ warsztatów jednodniowych w Szkole Leśnej na Barbarce: 

 

 W zajęciach realizowanych przez Stowarzyszenie „Tilia” na terenie Szkoły Leśnej na 

Barbarce w Toruniu  mogą brać uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy ich domownicy nie przebywają na kwarantannie 

lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

 Uczniowie mogą być przyprowadzani do Szkoły Leśnej na Barbarce na zajęcia/ 

warsztaty i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie oraz uczniowie 

powinni przestrzegać aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w 

przestrzeni publicznej.  

 Przy wejściu do budynków Szkoły Leśnej na Barbarce w Toruniu znajdujących się na 

terenie Osady Leśnej Barbarka umieszczono informację o obowiązku dezynfekowania 

rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego.  

 Wszystkie osoby wchodzące do budynków Szkoły Leśnej na Barbarce w Toruniu 

znajdujących się na terenie Osady Leśnej Barbarka muszą skorzystać z płynu do 

dezynfekcji rąk znajdującego się w podajniku łokciowym zamontowanym przy wejściu 

do danego budynku. 

 Opiekunowie odprowadzający dzieci nie powinni wchodzić do przestrzeni wspólnej 

budynków. W wyjątkowych sytuacjach mogą wejść zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

 Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do budynków Szkoły 

Leśnej muszą zdezynfekować dłonie lub założyć rękawiczki ochronne. Osoby te, 

powinny mieć zakryte usta i nos oraz nie powinny przekraczać obowiązujących stref 

przebywania. 

 Obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy 

albo kasku ochronnego, ust i nosa nie dotyczy osoby (zarówno opiekuna jak i uczestnika 

zajęć/ warsztatów), która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu: 

a) całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności        

intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, 
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b) trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa. 

 Opiekun/ nauczyciel, który przyprowadził grupę na zajęcia/ warsztaty prowadzone 

przez pracowników Stowarzyszenia „Tilia” na terenie Szkoły Leśnej wchodzi do 

budynku Leśniczówki i korzystając z dzwonka umieszczonego na schodach – dzwoni i 

czeka na przybycie pracownika Stowarzyszenia.  

 Opiekun/ nauczyciel grupy biorącej udział w zajęciach/ warsztatach powinien posiadać 

numery telefonów do rodziców, prawnych opiekunów swoich podopiecznych 

umożliwiających  szybką, skuteczną z nimi komunikację. 

 Opiekun/ nauczyciel grupy biorącej udział w zajęciach/ warsztatach powinien posiadać 

zgodę rodziców, prawnych opiekunów swoich podopiecznych na zmierzenie 

temperatury uczestnikom. 

 W biurze Szkoły Leśnej na Barbarce znajduje się termometr bezdotykowy, który będzie 

dezynfekowany po użyciu w danej grupie.  

 Pracownik Stowarzyszenia „Tilia” prowadzi zajęcia/ warsztaty z zakrytymi przy 

pomocy maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, ustami i nosem. 

 W przypadku gdy pracownik Stowarzyszenia „Tilia” prowadzący zajęcia/ warsztaty 

zaobserwuje u ucznia/ uczestnika zajęć/ warsztatów objawy mogące wskazywać na 

infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, natychmiast 

odizoluje ucznia/ uczestnika w odrębnym pomieszczeniu - izolatce, zapewniając min. 2 

m odległości od innych osób, i niezwłocznie wraz z nauczycielem/ opiekunem grupy 

powiadomi rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia/ uczestnika zajęć/ 

warsztatów ze Szkoły Leśnej na Barbarce. 

 Rodzice, prawni opiekunowie ucznia u którego zaobserwowano objawy mogące 

wskazywać na COVID – 19 powinni odebrać uczestnika, korzystając z własnego środka 

transportu. 

 Do pracy w Szkole Leśnej na Barbarce mogą przychodzić tylko pracownicy zdrowi, nie 

przebywający na kwarantannie lub izolacji domowej lub izolacji. 

 Stowarzyszenie „Tilia” planując i organizując wszystkie zajęcia dla grup z zewnątrz 

robi to w taki sposób, aby umożliwić zachowanie dystansu między osobami 

przebywającymi na terenie Szkoły Leśnej, szczególnie w miejscach wspólnych i tym 

samym ograniczyć gromadzenie się uczniów/ uczestników zajęć/ warsztatów na terenie 

(np. różne godziny przychodzenia grup z poszczególnych szkół, różne godziny przerw 

itp. )  
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 Podczas zajęć/ warsztatów w 1 pomieszczeniu przebywać będzie tylko 1 grupa. Grupa 

podczas zajęć/ warsztatów nie będzie zmieniała pomieszczenia. 

 Wszystkie osoby biorące udział w zajęciach/ warsztatach powinny często i starannie 

myć ręce ciepłą wodą z detergentem oraz dezynfekować je, korzystając z podajników 

zamontowanych przy wejściach do budynków; bezwzględnie i każdorazowo po wejściu 

do budynku. 

 Uczestnicy zajęć/ warsztatów oraz prowadzący powinni pamiętać o ochronie podczas 

kichania i kaszlu oraz unikaniu dotykania oczu, nosa i ust. 

 Wszyscy zarówno uczestnicy zajęć/ warsztatów jak i prowadzący powinni zachowywać 

dystans społeczny (minimum 1,5 – 2 m). 

  Z sal w których odbywać się będą zajęcia/ warsztaty usunięte zostały przedmioty i 

sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować.  

 Ewentualne przybory lub pomoce merytoryczne niezbędne podczas zajęć/ warsztatów 

będą regularnie czyszczone oraz dezynfekowane po każdym uczestniku. 

 Uczestnicy zajęć/ warsztatów korzystać będą z własnych długopisów/ ołówków, które 

w czasie zajęć mogą znajdować się na stolikach.  

 Prowadzący zajęcia/ warsztaty przypominać będzie uczniom/ uczestnikom że nie 

powinni wymieniać się przyborami między sobą. 

 W salach w których prowadzone są zajęcia/ warsztaty podłoga będzie myta detergentem 

oraz dezynfekowana po każdym dniu zajęć. 

 Sale w których prowadzone są zajęcia/ warsztaty będą wietrzone co najmniej raz na 

godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć/ warsztatów. 

 Prowadzący podczas 2 godzinnych zajęć/ warsztatów całkowicie odbywających się w 

sali wewnątrz budynku zarządzać będzie przerwy nie rzadziej niż co 45 min.  

 Podczas realizacji zajęć/ warsztatów podczas których nie można zachować dystansu 

ograniczone zostaną ćwiczenia i gry kontaktowe.  

 Uczestnicy zajęć/ warsztatów nie mogą zabierać ze sobą na zajęcia niepotrzebnych 

przedmiotów.  

 Pracownicy Stowarzyszenie „Tilia” nie prowadzący zajęć/ warsztatów ale 

przebywający na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce oraz personel techniczny ograniczą 

kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 
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 Dla książek i innych materiałów merytorycznych z których korzystać będą grupy 

wyznaczone zostało specjalne miejsce oraz ustalono konieczny okres 2 dni 

kwarantanny. 

 Codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w 

czystości sal zajęć, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – 

poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach 

spożywania posiłków, włączników itp. będą monitorowane. 

 Przeprowadzając dezynfekcję, będą ściśle przestrzegane zalecenia producenta 

znajdujące się na opakowaniach środka do dezynfekcji. Po dezynfekcji sale będą 

wietrzone, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków 

służących do dezynfekcji. 

 Na terenie Szkoły Leśnej zostaną wyznaczone miejsca do wyrzucania zużytych masek 

lub/ oraz rękawic jednorazowych.  

 

 

Organizacja zajęć/ warsztatów z noclegiem w Bazie Noclegowej na Barbarce: 

 

 Regulamin organizacji pracy Bazy umieszczony został w widocznym miejscu budynku 

oraz przekazany do wiadomości wychowankom i ich rodzicom.  

 Podczas kwaterowania zasady zachowania bezpieczeństwa będą przekazywane grupom 

i ich opiekunom korzystającym z Bazy Noclegowej na Barbarce. 

 Codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w 

czystości sal zajęć, pokojów, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni 

dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w 

pomieszczeniach spożywania posiłków, włączników itp. będą monitorowane. 

 Jeśli w Bazie Noclegowej na Barbarce zakwaterowana jest grupa to na terenie 

budynków Bazy mogą przebywać jedynie osoby zakwaterowane bez objawów 

chorobowych dróg oddechowych oraz gdy ich domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.  

 Jeśli w Bazie Noclegowej na Barbarce nie ma zakwaterowanej grupy to na terenie 

budynków Bazy mogą być realizowane w salach dydaktycznych zajęcia/ warsztaty dla 

grup tzw. jednodniowych bez noclegu. Uczestnikami tych grup  mogą być jedynie 
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osoby bez objawów chorobowych dróg oddechowych oraz gdy ich domownicy nie 

przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.  

 Uczniowie mogą być przyprowadzani do Bazy Noclegowej na Barbarce i z niej 

odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych. W drodze do i z Bazy opiekunowie oraz uczniowie powinni przestrzegać 

aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

 Przy wejściu do budynków Bazy Noclegowej na Barbarce w Toruniu znajdujących się 

na terenie Osady Leśnej Barbarka umieszczono informację o obowiązku 

dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego.  

 Wszystkie osoby wchodzące do budynków Bazy znajdujących się na terenie Osady 

Leśnej Barbarka muszą skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk znajdującego się w 

podajniku łokciowym zamontowanym przy wejściu. 

 Opiekunowie odprowadzający dzieci nie powinni wchodzić do przestrzeni wspólnej 

Bazy Noclegowej na Barbarce. W wyjątkowych sytuacjach wchodzą zachowując 

zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

 Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące 

na teren Bazy dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte 

usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. 

 Pracownik Stowarzyszenia „Tilia” kwateruje oraz prowadzi zajęcia/ warsztaty z 

zakrytymi przy pomocy maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, ustami i 

nosem. 

 Uczestnicy zakwaterowani w Bazie powinni starać się zachować dystans podczas 

pobytu min. 1,5 – 2 m oraz czystość w użytkowanych pomieszczeniach, często myć 

ręce ciepłą wodą z mydłem oraz wietrzyć pomieszczenia. Mają także obowiązek 

przechowywać własne rzeczy w plecakach, torbach itp. i ograniczyć dostęp do nich dla 

osób trzecich.  

 Uczestnicy nie powinni zabierać ze sobą do Bazy niepotrzebnych przedmiotów. 

 Opiekun/ nauczyciel grupy zakwaterowanej w Bazie powinien posiadać numery 

telefonów do rodziców, prawnych opiekunów swoich podopiecznych umożliwiających  

szybką, skuteczną z nimi komunikację. 

http://www.szkola-lesna.torun.pl/


 
Stowarzyszenie  „Tilia”, Szkoła Leśna na Barbarce  www.szkola-lesna.torun.pl, 

 
ul. Przysiecka 13,87-100 Toruń, tel./fax.(0 56) 657 60 85, www.tilia.org.pl 

 

 

 

 

 

 Opiekun/ nauczyciel grupy zakwaterowanej w Bazie powinien posiadać zgodę 

rodziców, prawnych opiekunów swoich podopiecznych na zmierzenie temperatury 

uczestnikom. 

 W biurze Szkoły Leśnej na Barbarce znajduje się termometr bezdotykowy, który będzie 

dezynfekowany po użyciu w danej grupie.  

 Na terenie Bazy Noclegowej na Barbarce wyznaczone jest pomieszczenie tzw. izolatka. 

W przypadku wystąpienia u osoby zakwaterowanej nagłych objawów infekcji dróg 

oddechowych, zostanie ona natychmiast odizolowana od pozostałych osób. Opiekun 

grupy/ nauczyciel niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów oraz umożliwi za 

pomocą telefonu skorzystanie z teleporady medycznej.  

 W przestrzeniach wspólnych budynków Bazy Noclegowej zachowane są podwyższone 

rygory bezpieczeństwa i higieny tj. częste mycie i dezynfekowanie łazienek, aneksów 

kuchennych, blatów itp. 

 Pracownicy Stowarzyszenia „Tilia” nie prowadzący zajęć/ warsztatów ale 

przebywający na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce oraz personel techniczny ograniczą 

kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

 

Gastronomia (grupy z noclegami) 

 

 Podczas organizacji żywienia obowiązują zasady szczególnej ostrożności dotyczące 

zabezpieczenia pracowników – zapewnienie środków ochrony osobistej; maseczki, 

rękawice, fartuchy. 

 Uczestnicy zajęć/ warsztatów spożywają posiłki w dwóch wyznaczonych salach 

lekcyjnych/ pracowniach znajdujących się na parterze budynku Gościńca z 

zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku. 

 Posiłki spożywane są przy stolikach z rówieśnikami z klasy. 

 Po każdej grupie czyszczone są blaty stołów i ławki. 

 Posiłki dostarczane są przez zewnętrzną firmę cateringową. Przywożone są w 

pojemnikach zbiorczych, następnie rozkładane i podawane są z wykorzystaniem talerzy 

i sztućców będących na wyposażeniu Szkoły Leśnej.  

 Wielorazowe naczynia i sztućce myte są w zmywarce z dodatkiem detergentu, w 

temperaturze min. 60°C lub wyparzane.  

 Grupy korzystać mogą korzystać również z pojemników i sztućców jednorazowych.  
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 Dania i produkty podczas śniadań, obiadokolacji podawane są przez obsługę firmy 

cateringowej.  

 Ogólnodostępne lodówki znajdujące się w budynku Gościńca przeznaczone do 

przechowywania produktów spożywczych osób indywidualnych wyłączone są z 

użytkowania. 
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