Informacje przekazane przez Prezydenta Miasta Torunia podczas konferencji dot.
Torunia w czerwonej strefie w dniu 16.10.2020 r.
1. SZKOŁY


Od poniedziałku 19 października 2020 roku szkoły ponadpodstawowe przejdą w
tryb nauki zdalnej. Dotyczy to 25 szkół prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń –
11 liceów ogólnokształcących, 8 techników i 4 szkół branżowych pierwszego stopnia
oraz Szkoły Przyspasabiającej do Pracy i Szkoły Muzycznej.



Zdalne nauczanie nie dotyczy kształcenia praktycznego w szkołach prowadzących
kształcenie zawodowe (technika, branżowe szkoły I stopnia, CKZ).



W związku z prowadzeniem zajęć praktycznych w szkołach czynne będą internaty.
Cały czas pracować będzie także Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna.



Za organizację zdalnego nauczania odpowiedzialni są dyrektorzy placówek.
Przekazano im już szereg wytycznych wg których funkcjonować mają szkoły. W
najbliższy wtorek (20 października) zaplanowano naradę online z dyrektorami.



Zdalne nauczanie w Toruniu prowadzone będzie w 378 oddziałach i obejmie 10 586
uczniów. Poza liceami, technikami i szkołami branżowymi ten model funkcjonować
będzie także w Ogólnokształcącej Szkole Muzyczną II stopnia oraz Szkole
Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół nr 26.

2. KOMUNIKACJA MIEJSKA


Od soboty (17.10.2020) zajętych może być 30% wszystkich miejsc siedzących i
stojących, określonych w dokumentacji technicznej danego pojazdu przy
jednoczesnym pozostawieniu niezajętych co najmniej 50 proc. miejsc siedzących
(co drugie miejsce)



Od poniedziałku 19 października 2020 roku wprowadzone zostaną dodatkowe kursy
dublujące na trasach linii 14 i 33, które mają ułatwić dotarcie do pracy na godz. 6:00
i 7:00 w rejonie ul. Mazowieckiej. W rozkładach pojawią się także kursy dla osób
powracających z pracy po godz. 14:00 i 22:00.



Prowadzone będą badania napełnienia tramwajów i autobusów w godzinach
szczytu pod kątem obostrzeń w liczbie przewożonych pasażerów. Ocenią one
napełnienie pojazdów i na ich podstawie na bieżąco wprowadzane będą korekty w
rozkładach jazdy.



Sprawdzone zostaną także kursy dedykowane uczniom, w związku z rozpoczęciem
nauki zdalnej w szkołach ponadpodstawowych – jeśli liczba pasażerów będzie na tyle
mała, że nowa norma restrykcyjna nie zostanie przekroczona, to w drugiej połowie

przyszłego tygodnia mogą zacząć obowiązywać rozkłady jazdy obowiązujące w ferie
lub system mieszany.
3. DZIAŁANIA NA RZECZ SENIORÓW
Szczepienia przeciw grypie


Od poniedziałku 19 października 2020 r. rozpoczynają się zapisy na bezpłatne
szczepienia przeciwko grypie, przeznaczone dla mieszkańców Torunia w wieku od
65. do 74. roku życia (włącznie) - osoby powyżej 75. roku życia objęte są
bezpłatnym rządowym programem szczepień przeciwko grypie.



Z budżetu miasta zakupionych zostało 5000 szczepionek, w pierwszej transzy ze
szczepienia skorzysta 400 osób.



Zapisywać się należy wyłącznie telefonicznie, dzwoniąc pod numer nr 575-040-510
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00, a dodatkowo mieszkańcy Kaszczorka
pod nr 56-650-97-71 (w godzinach pracy przychodni). Podczas zapisów każdy z
pacjentów otrzyma dokładną informację o terminie realizacji szczepienia.

Wsparcie dla seniorów


Z myślą o osobach starszych i niepełnosprawnych działa całodobowe wsparcie
telefoniczne pod numerami 56 477 00 91 oraz 56 477 00 92, prowadzone przez
Dział Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie w Toruniu.



Trwają przygotowania do intensyfikacji działań wolontariatu na rzecz seniorów,
organizowanego dotychczas z dużym zaangażowaniem m.in. przez drużynę i
sympatyków „Twardych Pierników” we współpracy z Działem Interwencji
Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego MOPR.



Pracownicy DDPS wspierają seniorów zapisanych na zajęcia, którzy z różnych
powodów nie mogą w nich uczestniczyć poprzez m.in. dostarczanie obiadów, robienie
zakupów, wsparcie psychologiczne.



W ramach projektu organizowanego przez jedną z organizacji pozarządowych w
Kamienicy Inicjatyw 65+ funkcjonuje Punkt Informacji dla Seniora, w którym
(także telefonicznie) udzielane są informacje i porady na tematy dotyczące bieżącej
sytuacji.

4. SPORT


Zgodnie z wprowadzonymi zasadami dla strefy czerwonej (od 17.10):
 Wydarzenia sportowe odbywają się bez udziału publiczności
 Zawieszona zostaje działalność basenów, aquaparków i siłowni



W Toruniu zakaz obejmie 12 pływalni: basen w Uniwersyteckim Centrum
Sportowym, zarządzany przez MOSIR Mini Aquapark przy ul. Hallera oraz 10
basenów przyszkolnych.



Wprowadzenie strefy czerwonej nie wpłynie na realizację budowy Parku Wodnego
Toruń przy ul. Bażyńskich, trwają jednak ustalenia dot. jego oficjalnego otwarcia.



Zamknięte zostaną również wszystkie siłownie w obiektach Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji.



Zawieszeniu ulega także Toruńska Olimpiada Przedszkoli i Szkół w pierwszym
semestrze roku szkolnego 2020/2021. O tym, czy w drugim semestrze roku
współzawodnictwo odbędzie się, zadecyduje ocena bieżącej sytuacji.



Przykłady wydarzeń odwołanych w Arenie Toruń:

I.

Imprezy Sportowe

A.

Sponsor - Pozostali

Data eventu

1

Wspinaczkowy Puchar Polski

październik 2020

2

Gala mieszanych sztuk walki służb
mundurowych

październik 2020

3

38 Toruń Maraton

październik 2020

4

Mecz Tolerancji

październik 2020

5

Targi DRONTECH

październik 2020

6

Piernikowy Maraton Dance Fitness

listopad 2020

7

Wspinaczkowy Puchar Osób
Niepełnosprawnych Umysłowo

listopad 2020



Realizacja planu
odowłany-pandemia

Organizator
Klub Wysokogórski w
Toruniu

odowłany-pandemia

KSM Team

odowłany-pandemia

Stow Run to Run , TKKF

odowłany-pandemia

GMT

Centrum Transferu Technologii
UMK
Fundacja Kosmiczna Droga
odowłany-pandemia
do Gwiazd
Fundacja na Rzecz Osób
odowłany-pandemia Niepełnosprawnych Arkadia
odowłane-pandemia

Najbliższe wydarzenia sportowe, które odbędą się bez udziału publiczności:
 17.10. Piłka nożna: Elana Toruń vs Mieszko Gniezno, Stadion Miejski im.
Grzegorza Dunieckiego
 18.10. Futsal: FC Toruń vs P.A. Nova Gliwice, Uniwersyteckie Centrum Sportowe
 18.10. Tenis stołowy: Energa Manekin Toruń vs TTS Polonia Bytom, Hala
Olimpijczyk
 18.10. Koszykówka: Polski Cukier Toruń vs Anwil Włocławek, Arena Toruń

5. KULTURA
Funkcjonowanie toruńskich instytucji kultury w czerwonej strefie:


W czerwonej strefie wydarzenia kulturalne mogą się odbywać przy maksymalnie 25procentowym wypełnieniu sal



Na chwilę obecną wszystkie instytucji kultury są otwarte i funkcjonują zgodnie z
obostrzeniami. Jedynie w Teatrze Baj Pomorski była konieczna korekta repertuarowa i
zmniejszenie liczby spektakli.

Działalność instytucji:


Centrum Kultury Dwór Artusa - dostosowuje liczbę publiczności do aktualnych
wytycznych.



Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy - już od kilku tygodni instytucja ograniczyła
liczbę uczestników wydarzeń do 25%. To samo dotyczy oferty edukacyjnej i
kulturalnej. System sprzedaży biletów ma określone limity i nie ma możliwości, aby z
oferty skorzystało więcej osób, niż jest to dozwolone.



Muzeum Okręgowe - podjęło działania w celu redukowania większych grup i
gromadzenia się zwiedzających.



Toruńska Orkiestra Symfoniczna - wyznaczono przewidziane przepisami odległości
między poszczególnymi uczestnikami koncertów. Odwołano koncert Adam Sztaba
Symfonicznie, który miał się odbyć dziś.



Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki - część wydarzeń z uwagi na
obostrzenia dotyczące liczby widzów organizatorzy przenieśli na późniejsze terminy
lub odwołali. Wszystkie informacje umieszczane są na stronie internetowej i w
portalach społecznościowych



Teatr Baj Pomorski - 25 października otwarta zostanie Scena Szekspirowska, bez
spektaklu „Sonety” Szekspira, który miał towarzyszyć wydarzeniu. Teatr zachowuje
rygor związany z dopuszczalną liczbą widzów.



CSW - dopuszczalna ilość osób: 70 osób na piętro, w kinie 33 osoby (25% obłożenia).



CK Zamek Krzyżacki – zwiedzanie zamku odbywa się zgodnie z obostrzeniami
związanymi z liczba uczestników.

Większe imprezy:


Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tofifest, 17-25.10. - organizatorzy informują,
że z góry zaplanowali formułę hybrydową: spotkania i projekcje filmowe odbędą się
na żywo z zachowaniem aktualnych obostrzeń oraz można z nich skorzystać także
online. Zrezygnowano z gali otwarcia.



Międzynarodowy Festiwal Chóralny im. M. Kopernika „Per Musicam Ad
Astra”, 17-20.10. - Podjęto decyzję o odwołaniu festiwalu



Wystawa Helmuta Newtona „Lubię silne kobiety”, 16.10-31.03.2021, CSW Wernisaż dla publiczności został odwołany. Wystawę będzie można zwiedzać zgodnie
z obowiązującymi zasadami



Artus Festival, do 23.11., CK Dwór Artusa – ograniczenie publiczności do
dopuszczalnej liczby osób. Część wydarzeń od razu zaplanowana była w formie
hybrydowej. Do tej pory przesunięto na inny termin występ Kabaretu Hrabi, o
kolejnych zmianach poinformuje organizator.



Międzynarodowy Festiwal Kultury i Sztuki Krajów Bałtyckich Probaltica –
przeniesiono koncerty planowane w dniach 9, 10 oraz 11 listopada 2020 na inny
termin.



28. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych
EnergaCamerimage, 14-21.11 - odbędzie się w wersji hybrydowej tj. zakładającej
realizację wydarzeń z udziałem publiczności w liczbie wynikającej z aktualnie
obowiązujących ograniczeń i jednocześnie dostępnych on-line.



XVI edycja Festiwalu Twórczości Niezapomnianych Artystów Polskich „Pejzaż
bez Ciebie” Wojciech Młynarski, 29.10, CKK Jordanki - Czekamy na informacje od
organizatorów, jednak koncert będzie rejestrowany przez telewizję, zatem zapewne
odbędzie się, niezależnie od tego, czy weźmie w nim udział publiczność. Koncert
będzie można zobaczyć w TVP1 w 1 listopada o godz. 16.00.

6. ZGROMADZENIA


Na tę chwilę zgłoszone jest jedno zgromadzenie w dniu 7 listopada. Wydział
Ochrony Ludności będzie kontaktował się z organizatorami, aby dostosował się do
rozporządzenia w zakresie liczby uczestników – do 10 osób bądź zdecydował o
odwołaniu zgromadzenia

