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Na egzamin  może przyjść  wyłącznie  osoba  zdrowa (zdający,  nauczyciel,  inny pracownik
szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Zdający lub członkowie komisji mający uczestniczyć w egzaminie dyplomowym nie mogą
przyjść na egzamin, jeżeli przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub objętą
izolacją w warunkach domowych albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach
domowych.

Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
1) zdający,
2) członkowie komisji, 
3) inni  pracownicy  szkoły  odpowiedzialni  za  utrzymanie  obiektu  w  czystości,

dezynfekcję, 

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione. 

Przewodniczący komisji  egzaminacyjnej  zapewnia nauczyciela  rezerwowego,  który będzie
mógł w  dniu egzaminu zastąpić osobę, która z uzasadnionych powodów, w tym ze względu
na chorobę, nie będzie mogła przyjść do pracy w dniu egzaminu.

Zdający zdaje egzamin dyplomowy według określonego i zaakceptowanego przez wszystkich
zainteresowanych harmonogramu.

Podczas  wpuszczania  ucznia  na  teren  szkoły  członek  komisji  może  poprosić  zdającego
o chwilowe  odsłonięcie  twarzy  w  celu  zweryfikowania  jego  tożsamości  (konieczne  jest
wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

Czekając  na  wejście  do  szkoły  albo  sali  egzaminacyjnej,  zdający  zachowuje  odpowiedni
odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz ma zakryte usta i nos.

Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły. 

Zdający  jest  zobowiązany  zakrywać  usta  i  nos  do  momentu  zajęcia  miejsca  w  sali
egzaminacyjnej. 

Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos,
kiedy:

1. podchodzi do niego nauczyciel, 
2. zdający podchodzi do komisji,
3. wychodzi do toalety,
4. kończy egzamin i wychodzi z sali egzaminacyjnej.



Członkowie komisji w czasie poruszania się po sali egzaminacyjnej i w obiekcie  budynku
powinni  mieć  zakryte  usta  i  nos.  Mogą  odsłonić  twarz,  kiedy  przeprowadzają   egzamin
siedząc albo stojąc przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
Zdający,  który ze względów zdrowotnych nie  może zakrywać ust i  nosa maseczką,  może
nosić przyłbicę.  

Odległość pomiędzy zdającym, a członkami Komisji wynosi 2 m.

Sytuacja, w której zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna
zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 30 czerwca 2020.

Przewodniczący niezwłocznie ustala ze zdającym i komisją egzaminacyjną nową procedurę
egzaminu dla konkretnej sytuacji zdrowotnej zdającego.

Członkowie  komisji,  którzy  ze  względów zdrowotnych nie  mogą  zakrywać ust  i  nosa za
pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia
oddychania.

Przy wejściu do szkoły należy wywiesić informację:
1. dotyczącą objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu

oraz  zawierającą  nazwę,  adres  oraz  numer  telefonu do najbliższej  stacji  sanitarno-
epidemiologicznej,

2. zawierającą adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego,
3. zawierającą numery telefonów do służb medycznych,
4. zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).

Przy wejściu do szkoły należy  umieścić płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu,
min. 60%) oraz zamieścić informację o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie
osoby wchodzące na teren szkoły. 

Płyn do dezynfekcji rąk powinien być również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej. Obok 
płynu należy umieścić informację na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.

Egzamin  może  być  przeprowadzany  w salach  lekcyjnych,  na  korytarzach  szkolnych oraz
w innych  miejscach,  pod  warunkiem  zachowania  odpowiednich  odstępów  pomiędzy
zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami komisji. 

Miejsca  dla  członków  komisji  należy  przygotować  z zachowaniem  co  najmniej 1,5-
metrowego odstępu od zdającego oraz od pozostałych członków. 

Podczas, gdy zdający przygotowuje się do egzaminu lub w trakcie czynności organizacyjnych
członkowie komisji są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki. 

Członkowie  komisji  powinni  do niezbędnego  minimum ograniczyć  poruszanie  się  po sali
egzaminacyjnej.  

Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdającego.

Zdający zostawia swoje rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. w sali 305.
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Toalety w czasie egzaminu będą na bieżąco dezynfekowane przez służby szkolne.

W  pomieszczeniach  higieniczno-sanitarnych  należy  wywiesić  plakaty  z  zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje na temat prawidłowej
dezynfekcji rąk.

Kierownik  administracyjny  jest  zobowiązany  do  monitorowania  codziennych  prac
porządkowych,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  utrzymywania  w  czystości  ciągów
komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników
światła, klawiatur, myszek, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.

Ławki  oraz  krzesła  w  sali  egzaminacyjnej  należy  zdezynfekować  przed  i  po  każdym
egzaminie. 

Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się
na opakowaniu środka do dezynfekcji. 

Przed  rozpoczęciem  egzaminu  przewodniczący  komisji  informuje  zdającego
o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

1. obowiązku  zakrywania  ust  i  nosa  w  przypadku  kontaktu  bezpośredniego
z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu
pracy z arkuszem egzaminacyjnym,

2. 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,

3. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych osób po zakończonym
egzaminie.

Jeżeli zdający lub członek komisji przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący
komisji  zapewnia  odizolowanie  zdającego lub innej  osoby przejawiającej  objawy choroby
w odrębnym  pomieszczeniu  lub  wyznaczonym  miejscu  z  zapewnieniem  minimum  2m
odległości od innych osób. 

W  przypadku  wystąpienia  konieczności  odizolowania  członka  komisji  przejawiającego
objawy  choroby  w odrębnym  pomieszczeniu  lub  wyznaczonym  miejscu,  przewodniczący
komisji niezwłocznie powiadamia o tym fakcie odpowiednie służby.

Przewodniczący  zapewnia  zastępstwo  za  członka  komisji,  który  nie  może  brać  udziału
w przeprowadzaniu egzaminu. 

Obszar, w którym poruszał się pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie
z funkcjonującymi  procedurami,  oraz  zdezynfekować  powierzchnie  dotykowe  (klamki,
poręcze, uchwyty). 

Należy  stosować  się  do  zaleceń  państwowego  powiatowego  inspektora  sanitarnego  przy
ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

W przypadku wystąpienia u zdającego, członka komisji lub innej osoby biorącej bezpośredni
udział w przeprowadzaniu egzaminu na danej sali egzaminacyjnej niepokojących objawów
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sugerujących  zakażenie  koronawirusem,  należy  niezwłocznie  przerwać  egzamin  tego
zdającego oraz wdrożyć procedurę. 

Rekomenduje  się  ustalenie  listy  osób  przebywających  w  tym  samym  czasie
w części / częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, i zalecenie
stosowania się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z osobą
potencjalnie zakażoną.

W  przypadku  wątpliwości  co  do  sposobu  postępowania  zawsze należy  zwrócić  się  do
właściwej  powiatowej  stacji  sanitarno-epidemiologicznej  w celu  konsultacji  lub uzyskania
porady.
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