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Koncepcja higieny podczas zajęć  

 

 

Zachowanie odstępu 

Minimalna odległość 1,5 m między wszystkimi osobami musi być przestrzegana przez 

cały czas we wszystkich pomieszczeniach.  

W czasie zajęć w klasie mogą przebywać wyłącznie nauczyciel i uczeń/uczniowie biorący 

udział w lekcji). Podczas zajęć musi być zachowywana minimalna odległość 1,5 m. 

W czasie zajęć śpiewu lub instrumentów dętych minimalna odległość nauczyciel uczeń 

musi wynosić 3m. Jako dodatkowy środek bezpieczeństwa używany będzie 

przezroczysty plastikowy ścianka.  Sposób śpiewania i dmuchania w instrument dęty 

odbywa się pod kątem 90° między uczniem i nauczycielem. 

 

Dezynfekcja rąk 

Uczniowie i nauczyciele zobowiązani są do dezynfekcji rąk podczas wchodzenia i 

wychodzenia z budynku. 

Środek dezynfekujący znajduje się w dozownikach przy każdym wejściu i wyjściu z 

budynku oraz w klasach. 

 

Obowiązek noszenia maseczek 

Uczniowie i nauczyciele są zobowiązani do noszenia masek od wejścia do budynku i we 

wszystkich ogólnie dostępnych jego częściach (korytarze, poczekalnie i toalety). 

Wystarczą proste bawełniane maski lub szaliki. 

W czasie lekcji śpiewu i gry na instrumentach dętych maski mogą być zdjęte na czas 

śpiewu lub gry. Zajęcia te mogą również odbywać się na zewnątrz szkoły. 
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Objawy choroby 

Jeśli dziecko ma temperaturę ponad 37,0°C musi pozostać w domu, a Akademia 

Muzyczna WBS zostaje o tym poinformowana. W przypadku objawów choroby 

(gorączka, suchy kaszel, ból gardła, problemy z oddychaniem, utrata zmysłu smaku i 

węchu) dzieci muszą pozostać w domu. W przypadku choroby nauczyciela zajęcia 

zostają odwołane. 

Dzieci z infekcjami (również przeziębienia) dzieci pozostają w domach.  

 

W przypadku podejrzenia objawów covid-19  

Jeśli uczeń będący w szkole ma objawy infekcji, objawy COVID-19, zostaję odizolowany 

w pokoju szkolnym w oczekiwaniu na rodziców, którzy niezwłocznie zostaną o tym 

poinformowani i poproszeni o odebranie ze szkoły ucznia. 

Uczeń odprowadzony jest przez pracownika szkoły do bramy wejściowej na teren szkoły. 

  

Higiena  

Nauczyciel i uczeń stosują się etykietę higieny kaszlu, czyli kaszlemy i kichamy w ramię.  

Należy przestrzegać zasad higieny rąk,  czyli po wytarciu nosa, kaszlu lub kichaniu, po 

dotknięciu twarzy, przed i po jedzeniu, po przyjściu z toalety należy dokładnie umyć i 

zdezynfekować mydłem ręce przez 20-30 sekund. Po wejściu do klasy, ręce mają być 

zdezynfekowane. Dozowniki dezynfekujące są instalowane w każdej klasie.  

Dotykanie, przytulanie, podawanie ręki jest zabronione.  

Drzwi do klas w szkole są zwykle otwarte.  Jeśli są zamknięte, klamki powinny nie być 

dotykane ręką lub palcami, ale w razie potrzeby należy użyć łokcia.  
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Dezynfekcja pomieszczeń 

Instrumenty takie jak fortepian, stołek, perkusja, ale także klamki, pulpity i inne często 

używane przedmioty są dezynfekowane przez nauczyciela instrumentalnego po każdym 

uczniu. 

 

Korzystanie z instrumentów 

Równoczesne dzielenie się instrumentem z innym uczniem/nauczycielem jest 

wykluczone na czas pandemii.  Nauczyciele korzystają podczas lekcji z własnych 

instrumentów lub instrumentów szkolnych, które po użyciu podlegają również dezynfekcji 

przez nauczyciela. 

 

Koordynacja zajęć 

Do budynku Szkoły WBS/Akademii Muzycznej mogą wejść tylko pracownicy i uczniowie.       

Podczas lekcji rodzice mogą przebywać wyłącznie poza terenem szkoły.     

Uczniowie szkoły WBS na zajęcia idą bezpośrednio po swoich zajęciach szkolnych, lub 

odbierani są ze świetlicy i tam odprowadzani przez nauczyciela instrumentu.  

Jeśli uczeń przychodzi z zewnątrz do Akademii Muzycznej WBS odbierany jest przez 

nauczyciela instrumentu przed bramą terenu szkoły a po zajęciach bezpośrednio tam 

odprowadzany, przy zachowaniu odległości 1,5m.   

Żadne dziecko, które nie ma popołudniowej opieki, nie może czekać w szkole na odbiór. 

Rodzice proszeni są o odebranie dzieci na czas przed szkołą, przy zachowaniu 

odległości bezpieczeństwa i uwzględnieniu zakazu zgromadzeń. Uczniowie klas 

starszych lub mający pozwolenie rodziców mogą po odprowadzeniu do bramy szkoły 

wrócić do domu na własną rękę. 

W czasie pandemii parking szkolny jest zamknięty dla rodziców. 
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Wentylacja sal lekcyjnych 

Po każdej lekcji sale lekcyjne są wietrzone.   

 

Oferta lekcji Online 

Lekcje online są nadal oferowane jako alternatywa do zajęć stacjonarnych. Na czas 

ewentualnego przejścia szkoły WBS na nauczanie zdalne uczniowie Akademii 

Muzycznej WBS mają możliwość kontynuacji zajęć w formie lekcji online.  

 

Dyrektor Akademii Muzycznej WBS 

Marcin Lemiszewski 

 

 

 

 

 

 

  

 


