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Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia
koronawirusem u zdającego egzamin maturalny, egzamin
potwierdzający kwalifikacje w zawodzie lub egzamin zawodowy,
członka zespołu egzaminacyjnego, pracownika administracji i
obsługi- czerwiec 2020r.
1. Dyrektor szkoły (przewodniczący zespołu egzaminacyjnego) informuje
zdających, pracowników szkoły oraz członków zespołów nadzorujących
niebędących pracownikami szkoły, że w przypadku wystąpienia
niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać
w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarnoepidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu
zdrowia zadzwonić pod nr 999 albo 112 i poinformować, że mogą być
zakażeni koronawirusem 2. Jeśli w dniu egzaminu maturalnego, egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu zawodowego u ucznia,
członka zespołu egzaminacyjnego lub pracownika szkoły, który przebywał w
rejonie zagrożenia epidemiologicznego lub miał kontakt z osobą chorą lub
zakażoną koronawirusem w ciągu ostatnich 14 dni zaobserwowano objawy,
takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

1) W przypadku zdającego egzamin maturalny, egzamin potwierdzający
kwalifikacje w zawodzie lub egzamin zawodowy:
inf
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie przerwa egzamin
zdającego przejawiającego objawy choroby i zapewnia jego odizolowanie w
odrebnym pomieszczeniu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych
osób.
sali oraz w protokole zbiorczym.
egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o zaistniałej sytuacji
rodziców/prawnych opiekunów ucznia w celu pilnego odebrania go ze szkoły.
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egzaminacyjnego, zastępca przewodniczącego lub pracownik administracji
powiadamia właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną, tj.
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Zawierciu, tel. 607131032, a w
razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe
tel. 326740291 i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
interwencji zespołu ratownictwa medycznego, zdający powinien udać się do
domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady
medycznej.
w którym poruszał się zdający zostaje poddany gruntownemu
sprzątaniu oraz dezynfekcji. stosuje się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy
ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę
listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w
których przebywała osoba podejrzana o zakażenie celem przekazania w/w do
Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Zawierciu.
zespołu egzaminacyjnego każdorazowo zwraca się do właściwej powiatowej
stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

2) W przypadku członka zespołu egzaminacyjnego:
informuje o zaistniałym fakcie przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.
dizolowanie osoby
przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem
o tym fakcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, z którym ustala
sposób postępowania.
zespołu, który nie może brać udziału w przeprowadzaniu danego egzaminu.
Jeżeli nie będzie to możliwe, dyrektor OKE może wydać zgodę na zakończenie
przeprowadzania egzaminu w niepełnym składzie zespołu nadzorującego, jeżeli
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nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa zdających oraz zapewniony jest
odpowiedni nadzór nad pracą zdających.
sali oraz w protokole zbiorczym.
egzaminacyjnego, zastępca przewodniczącego lub pracownik administracji
powiadamia właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną, tj.
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Zawierciu, tel. 607131032, a w
razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie
ratunkowe tel. 326740291 i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i
poleceń.
sprzątaniu oraz dezynfekcji.

runtownemu

państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy
wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
ewodniczący zespołu egzaminacyjnego sporządza listę osób
przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których
przebywała osoba podejrzana o zakażenie celem przekazania w/w do
Powiatowej Stacji SanitarnoW przypadku
wątpliwości, co do sposobu postępowania przewodniczący zespołu
egzaminacyjnego każdorazowo zwraca się do właściwej powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

3) W przypadku pracownika obsługi i administracji:
egzaminacyjnego zapewnia odizolowanie osoby przejawiającej objawy choroby
w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od
innych osób.
e po odizolowaniu pracownika obsługi i administracji
przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub zastępca przewodniczącego
powiadamia właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną, tj.
Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Zawierciu, tel. 607131032, a

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. PROFESORA ROMANA GOSTKOWSKIEGO W ŁAZACH

w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe
tel. 326740291 i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
sprzątaniu oraz dezynfekcji.
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy
wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
sporządza listę osób
przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których
przebywała osoba podejrzana o zakażenie celem przekazania w/w do
Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Zawierciu.
osobu postępowania przewodniczący
zespołu egzaminacyjnego każdorazowo zwraca się do właściwej powiatowej
stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

Szczegółowe rozwiązanie organizacyjne związane z przeprowadzaniem
egzaminu w przypadku konieczności odizolowania zdającego lub innej osoby
uczestniczącej w przeprowadzaniu egzaminu:
W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka
zespołu nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie
egzaminu przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub
wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć
decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających,
którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny
sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.

