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Załącznik nr 7 
 

REGULAMIN SANITARNY  

XV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej 

Czas niewoli i odbudowy 

 

Na podstawie § 12 ust. 1 Regulaminu Konkursu podaje się do wiadomości zasady 

bezpieczeństwa ze względu na trwający stan epidemii ze względu na wirusa SARS-CoV-2. 

 

1. Celem procedury jest określenie zasad organizacji poszczególnych etapów 

Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej z uwzględnieniem zagrożenia zakażeniem 

wirusem SARS-CoV-2 i określenie działań prewencyjnych mających na celu uniknięcia 

rozprzestrzeniania się wirusa. 

2. Postanowienia ogólne: 

a) do placówki biorącej udział w Konkursie w celu napisania testu może zostać 

przyprowadzony przez rodzica lub prawnego opiekuna uczestnika  

albo w przypadku pełnoletności może przyjść samodzielnie uczestnik, którzy: 

➢ są zdrowi, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych, 

➢ nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, 

➢ nie zamieszkują wspólnie z osobami na kwarantannie lub w izolacji, 

b) rodzice lub prawni opiekunowie przyprowadzający do placówki i odbierający z niej 

uczestnika Konkursu oraz członkowie LKK lub CKK podczas przeprowadzania etapu 

Konkursu muszą spełniać warunki określone w pkt. 2 lit a), 

c) na terenie placówki ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz, a jeśli ich 

obecność jest niezbędna, to zobowiązane są one do stosowania środków 

ochronnych w postaci zakrycia nosa i ust oraz założenia rękawiczek jednorazowych 

lub zdezynfekowania rąk, 

d) brak zastosowania środków, o których mowa w pkt. 2 lit. c) uniemożliwia wejście 

na teren placówki członkom LKK i CKK, uczestnikom konkursu i osobom z zewnątrz, 

e) przebywanie osób z zewnątrz na terenie placówki jest możliwe przy zachowaniu 

dystansu społecznego i tylko w miejscach wyznaczonych przez Lokalnego 

Koordynatora, o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu Konkursu lub w przypadku 

III etapu Konkursu – Przewodniczącego CKK. 

3. Wszyscy członkowie LKK i CKK oraz uczestnicy Konkursu są zobowiązani  

do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych przez które rozumie się: 

a) częste mycie rąk,  

b) zachowanie co najmniej 1,5-metrowego dystansu od innych osób, 
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c) obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca przy stoliku w sali 

z zastrzeżeniem pkt. 4 lit. g) i za wyjątkiem pkt. 4 lit. h), 

d) wyposażenie placówki w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania 

elementów stałych jak stoliki i krzesła oraz w środki do dezynfekcji rąk 

stosowanych zgodnie z zaleceniami producenta środka dezynfekującego, 

e) obowiązek dezynfekcji dłoni środkiem do rąk umieszczonym przy wejściu  

do placówki, 

f) umieszczenie środka do dezynfekcji rąk w każdej sali, w której znajdą się uczestnicy 

biorący udział w Konkursie, 

g) odpowiednie czyszczenie i dezynfekcję sprzętu wykorzystywanego podczas pisania 

testów przed wpuszczeniem uczestników Konkursu na salę, 

h) wietrzenie sal dla piszących przed wpuszczeniem uczestników Konkursu. 

4. Przebieg Konkursu: 

a) miejsca dla uczestników Konkursu oraz członków komisji należy ustawić w taki 

sposób, aby pomiędzy poszczególnymi osobami zachować minimum 1,5-metrowy 

odstęp w każdym kierunku przy jednoczesnym zapewnieniu właściwej kontroli, 

b) członkowie LKK i CKK są zobowiązani do wyjaśnienia uczestnikom Konkursu zasad 

bezpieczeństwa obowiązujących podczas przebywania w placówce, 

c) uczestnicy posiadają własne przybory do pisania, które podczas pisania testu mogą 

znajdować się na stoliku, 

d) uczestnicy Konkursu nie udostępniają innym osobom swoich rzeczy, w tym 

przyborów do pisania, 

e) uczestnicy Konkursu nie powinni przynosić do placówki zbędnych przedmiotów, 

w tym maskotek, telefonów czy książek, 

f) uczestnik Konkursu może przynieść ze sobą butelkę wody w opakowaniu PET, 

g) uczestnik Konkursu lub członek komisji ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, 

gdy niezależnie od przyczyny wstaje ze swojego miejsca albo podchodzi do niego 

inna osoba w celu zadania pytania lub udzielenia odpowiedzi, 

h) uczestnicy konkursu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust 

i nosa powinni napisać test w osobnym pomieszczeniu przy zachowaniu  

co najmniej 2-metrowego dystansu od innych osób, w tym członków komisji, 

i) sytuacja, o której mowa w pkt. 4 lit. h) powinna być zgłoszona Lokalnemu 

Koordynatorowi lub w przypadku III etapu Konkursu – Przewodniczącemu CKK  

co najmniej na 7 dni przed terminem testu, aby mógł ustalić sposób i godzinę 

wejścia do osobnej sali gwarantujący brak kontaktu z innymi uczestnikami 

Konkursu.  

5. Postanowienia końcowe: 

a) za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada Lokalny 

Koordynator lub w przypadku III etapu Konkursu – Przewodniczący CKK, 

b) do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy 

członkowie komisji, uczestnicy Konkursu i rodzice lub prawni opiekunowie dzieci, 
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c) za zapoznanie osób wymienionych w pkt. 5 lit. b) z niniejszą procedurą odpowiada 

Lokalny Koordynator lub w przypadku III etapu Konkursu – Przewodniczący CKK, 

d) w dniu pisania testu rodzice lub prawni opiekunowie uczestników Konkursu mają 

obowiązek przypomnienia dzieciom o podstawowych zasadach higieny, zwłaszcza 

o których mowa w pkt. 3 lit. a) i b) oraz d), 

e) w dniu pisania testu rodzic lub prawny opiekun, a w przypadku pełnoletności sam 

uczestnik, ma obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w § 11 ust. 2 

Regulaminu Konkursu. 
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