
WYTYCZNE DOTYCZĄCE REŻIMU SANITARNEGO PODCZAS ZAWODÓW II 

ETAPU OLIMPIADY GEOGRAFICZNEJ - WYCIĄG 

 

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, w trakcie przerw oraz po jego zakończeniu. W tym celu należy upewnić się, że przestrzeń 

przed wejściem pozwala na zachowanie odpowiednich odstępów. W przypadku dużej ilości 

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 –  

np. w kolejności numeracji stolików.  

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. OSOBY OBECNE NA ZAWODACH 

2.1. Na zawody może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną. Wstępu na zawody nie ma osoba przebywająca na kwarantannie lub w izolacji  

w warunkach domowych. 

 

3. ZAWODY PISEMNE 

3.1. 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. 

3.2. W czasie rejestracji, rejestrujący pracują w maseczkach. Zbieranie prac odbywa się  

w maseczkach po zakończeniu przez ucznia danego podejścia . 

3.3. Przed rozpoczęciem zawodów należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach 

bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim: 

1) zakazie kontaktowania się z innymi uczestnikami 



2) zaleceniu zakrywania ust i nosa  

3)  konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych uczestników po 

zakończonych zawodach. 

3.4. 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. 

  

  


