
 

 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE REŻIMU SANITARNEGO PODCZAS ZAWODÓW II 

ETAPU OLIMPIADY GEOGRAFICZNEJ 

 

1. ORGANIZACJA PRZESTRZENI 

1.1. Ławki w sali zawodów należy ustawić w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi 

zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku. 

Dopuszcza się możliwość wykorzystania kilku sal jeżeli zapewnienie odstępów 

nie jest możliwe w jednej. 

1.2. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego również powinny zostać 

przygotowane z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu od 

zdających oraz od pozostałych członków zespołu nadzorującego.  

1.3. Dla każdego zdającego powinno zostać zapewnione miejsce, w którym będzie 

mógł zostawić rzeczy osobiste. Należy zadbać, by oczekując na oddanie lub 

odbiór swoich rzeczy zachowywali odpowiednie środki bezpieczeństwa 

(odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa). 

1.4. Należy unikać tworzenia się grup uczniów przed szkołą oraz przed salą przed 

rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. W tym celu należy 

upewnić się, że przestrzeń przed wejściem pozwala na zachowanie 

odpowiednich odstępów. W przypadku dużej liczby zawodników można: 

1) wpuszczać zdających na teren sali różnymi wejściami organizując kilka 

stoisk rejestracji, np. wg podziału na powiaty lub listy alfabetycznej 

2) wypuszczać zdających z sali po zawodach według ściśle określonej 

procedury.  

1.5. Przy wejściu do obiektu oraz w miejscach potencjalnego gromadzenia się 

osób (przed wejściem do sali, w korytarzach) umieścić informacje o 

konieczności zachowania 1,5 metrowego odstępu. 

 

2. PRZYGOTOWANIE DO ZAWODÓW 

2.1. Przy wejściu do szkoły oraz przed wejściem do sali zawodów należy umieścić 

płyn do dezynfekcji rąk oraz zamieścić informację o obligatoryjnym korzystaniu 

z niego przez wszystkie osoby.  

2.2. Przed przeprowadzeniem zawodów należy zdezynfekować ławki, klamki oraz 

wywietrzyć pomieszczenia (sala zawodów, miejsce pracy Jury, miejsce zebrań 

Jury) przed wejściem zawodników i Jury. 



 

 

2.3. W miarę możliwości nie należy zamykać drzwi wewnątrz budynku, aby nie 

było konieczności ich otwierania. Jeżeli drzwi nie mogą być otwarte, należy 

zapewnić regularną dezynfekcję klamek/uchwytów. 

2.4. W czasie zawodów nie zapewnia się posiłków ani napojów. 

2.5. Należy przygotować odpowiednią ilość płynu do dezynfekcji dla 

przebywających na terenie obiektu (przy stanowiskach do rejestracji, dla Jury) 

oraz rękawiczek jednorazowych dla członków Jury. 

2.6. Członkowie zespołów nadzorujących powinni przejść szkolenie z zasad 

dotyczących bezpieczeństwa podczas egzaminu przeprowadzone przez 

przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. 

2.7. Należy zapewnić zawodnikom dostęp do wyników i klucza odpowiedzi przez 

Internet. 

 

3. OSOBY OBECNE NA ZAWODACH 

3.1. Na zawody może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. Wstępu na zawody nie ma osoba 

przebywająca na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych ani 

przebywająca w domu z osobą na kwarantannie lub w izolacji. 

3.2. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie: 

1) zdający 

2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie zawodów w tym Jury 

3) inni pracownicy obiektu goszczącego zawody odpowiedzialni za utrzymanie 

obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp. 

4) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka 

konieczność. 

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej 

wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów, nauczycieli, 

przedstawicieli mediów. 

3.3. Na teren obiektu mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. 

Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całego obiektu. Osoby, które ze 

względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić 

przyłbicę. 

  



 

 

 

4. ZAWODY PISEMNE 

4.1. Czekając na wejście do sali, w której przeprowadzone będą zawody, 

zawodnicy zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają 

zakryte usta i nos. 

4.2. W czasie rejestracji, rejestrujący pracują w rękawiczkach i maseczkach. 

Uczeń podpisuje się własnym długopisem. 

4.3. Zbieranie prac odbywa się w rękawiczkach i maseczkach po zakończeniu 

przez ucznia całej części pisemnej. 

4.4. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających  

o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim: 

1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi 

2) obowiązku zakrywania ust i nosa  

3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także 

przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania 

należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką 

4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających  

po zakończonym egzaminie. 

4.5. Paczki z testami należy otwierać w rękawiczkach i maseczkach. Arkusze są 

rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki, 

oraz zakryte usta i nos. 

4.6. Członkowie zespołu nadzorującego powinni do niezbędnego minimum 

ograniczyć poruszanie się po sali zawodów, a kiedy to robią powinni mieć 

zakryte usta i nos. 

4.7. Każdy zawodnik korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, 

itd. W przypadku zapewnionych przez Komitet Okręgowy przyborów 

zapasowych – konieczna jest ich dezynfekcja. Zdający nie mogą pożyczać 

przyborów od innych zdających. 

 

5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ODWOŁANIA DO CZĘŚCI PISEMNEJ 

5.1. Należy poinstruować uczniów, że wyniki i klucz odpowiedzi będą 

udostępnione przez Internet — podać adres strony i godzinę podania 

wyników. Nie organizuje się wieczornego spotkania z ogłoszeniem wyników 

części pisemnej. 



 

 

 

6. PRACA JURY POZA SALĄ ZAWODÓW  

6.1. Jury pracuje w regularnie wietrzonych pomieszczeniach, umożliwiających 

zachowanie 1,5metrowego odstępu. Należy przeprowadzać regularną 

dezynfekcję klamek i stolików. 

6.2. Zaleca się sprawdzanie prac uczniów w rękawiczkach jednorazowych. 

6.3. Jurorzy mogą pracować bez maseczek przy zachowaniu odpowiedniego 

odstępu. Bezwzględnie wymagane jest noszenie maseczki w przypadku 

kontaktu z innymi osobami. 

6.4. Zebrania przeprowadza się w odpowiednio dużych wywietrzonych 

pomieszczeniach. Podczas zebrań wymagane jest zakrywanie ust i nosa — 

poza osobą prowadzącą zebranie, o ile jest w stanie utrzymać odległość co 

najmniej 1,5metra od innych osób.  

6.5. W przypadku organizowania poczęstunku dla członków Jury należy zapewnić 

regularne wietrzenie pomieszczenia i przypomnieć o konieczności 

zachowywania odstępów, w tym nieprzekraczania odpowiedniej ilości osób w 

sali itd. 


