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Biuletyn informacyjny dotyczący rozpoczęcia nauki w szkole jesienią 

2020 r.1  
  

Sygnalizacja ostrzegająca przed koronawirusem opiera się na czterech poziomach 
ostrzegawczych: „Zielonym – Żółtym – Pomarańczowym – Czerwonym”2. Sygnalizacja 
ostrzegająca przed koronawirusem pokazuje w prosty sposób, jakie środki ostrożności należy 
podjąć i jakich zasad należy przestrzegać, aby jak najbardziej ograniczyć rozprzestrzenianie się 
wirusa. 

We wszystkich fazach poziomów ostrzegawczych szczególnie ważna jest (zdalna) komunikacja 
pomiędzy nauczycielem a rodzicami/opiekunami!  

Należy przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad higieny we wszystkich fazach 
poziomów ostrzegawczych! 

  
ZIELONY ŻÓŁTY 

Wytyczne jak dla 
poziomu ZIELONY + 

POMARAŃCZOWY 
Wytyczne jak dla 
poziomu ŻÓŁTY + 

CZERWONY 
Wytyczne jak dla 

poziomu 
POMARAŃCZOWY + 

Noszenie ochrony na 
usta i nos jest 
dobrowolne 

 

Obowiązek noszenia 
ochrony na usta i nos od 

momentu wejścia do 
budynku szkolnego do 

zajęcia miejsca w klasie 
 

Obowiązek noszenia 
ochrony na usta i nos od 

momentu wejścia do 
budynku szkolnego 

do zajęcia miejsca w 
klasie 

Praca w szkole jest 
przestawiana na 

naukę zdalną 
 

Regularne wietrzenie 
pomieszczeń 

 

Obowiązek noszenia 
ochrony na usta i nos 

przez wszystkich 
uczniów i nauczycieli 

poza klasą 

Obowiązek noszenia 
ochrony na usta i nos 

przez wszystkich uczniów 
i nauczycieli poza klasą 

Obowiązek noszenia 
ochrony na usta i nos 
podczas (każdego) 

pobytu w szkole 

                                                
1 Szkoła średnia, szkoła średnia ogólnokształcąca, szkoła politechniczna i specjalne placówki edukacyjne 
2 Zielony: niewielkie ryzyko, tylko pojedyncze przypadki; Żółty: średnie ryzyko; Pomarańczowy: wysokie 
ryzyko, ponieważ wzrasta liczba nowych zakażeń; Czerwony: bardzo wysokie ryzyko, niekontrolowane 
ogniska epidemii  
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Aktywności możliwe na 
świeżym powietrzu 

Jeśli podczas zajęć 
grupowych nie można 
utrzymać dystansu 1 

metra, nauczyciel może 
zlecić noszenie ochrony 

na usta i nos 
 

Jeśli podczas zajęć 
grupowych nie można 
utrzymać dystansu 1 

metra, nauczyciel może 
zlecić noszenie ochrony 

na usta i nos 
 

Przemieszczanie się 
uczniów na terenie 

szkoły poprzez 
tworzenie małych 

grup 

 

Obowiązek noszenia 
ochrony na usta i nos 

przez osoby spoza 
szkoły (np. w przypadku 
projektów edukacyjnych) 

Zakaz organizowania 
imprez szkolnych, 

szkolnych zawodów 
sportowych oraz 

wycieczek 
+ 

Zakaz wstępu osób 
spoza szkoły (np. w 
przypadku projektów 

edukacyjnych) 

Tworzenie stanowisk 
do nauki dla uczniów, 

wymagających 
większego wsparcia 
lub nieposiadających 
komputera/laptopa 

 

Ćwiczenia i uprawianie 
sportu (w czasie lekcji i 

na przerwach) są 
dozwolone, najlepiej na 

świeżym powietrzu. 

Sport głównie na 
świeżym powietrzu, w 

salach gimnastycznych 
tylko w specjalnych 
warunkach i przy 

zachowaniu odległości 2 
metrów 

Sport tylko na świeżym 
powietrzu i tylko wtedy, 

gdy możliwe jest 
zachowanie 2-metrowego 

dystansu 
 

Sport w ramach 
zdalnego nauczania; 
W szkole tylko wtedy, 

gdy możliwe jest 
zachowanie 2-

metrowego dystansu 

Dozwolone jest 
śpiewanie na lekcjach 

muzyki (lub prób 
chóru), w miarę 

możliwości należy 
zachować dystans 1,5 

metra 

Śpiewanie na lekcjach 
muzyki (lub prób chóru) 

tylko na świeżym 
powietrzu, a w 

pomieszczeniach 
zamkniętych wyłącznie z 

ochroną na usta i nos 
 

Śpiewanie w 
pomieszczeniach 
zamkniętych jest 

zabronione 
 

 

Zajęcia pozalekcyjne 
odbywają się normalnie 

Zajęcia pozalekcyjne 
odbywają się – 

obowiązek noszenia 
ochrony na usta i nos 

przez wszystkich spoza 
klasy/grupy 

Zakaz mieszania się grup 
i zmiany pomieszczeń 

Opieka całodzienna w 
sytuacjach 

kryzysowych; 
podczas nauki w 
szkole mają być 

tworzone małe grupy 
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Obiad w szkole jest 
organizowany w 

zależności od dostępnej 
przestrzeni 

 

 

Osobisty kontakt 
między uczniami a 

opiekunami powinien 
być w miarę 
możliwości 

zminimalizowany, np. 
nadzór zdalny za 

pomocą komputera 
 

 
 
 
Dalsze informacje na temat sygnalizacji ostrzegającej przed koronawirusem i działań przeciwko 
COVID-19 dla szkół można znaleźć na stronie internetowej Federalnego Ministerstwa Edukacji, 
Nauki i Badań: https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/coronaampel.html  

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/coronaampel.html

