Procedury postępowania w czasie zajęć opiekuńczych z elementami
zajęć dydaktycznych z uczniami kl. I-III - szkoła podstawowa oraz
zasady dla ucznia odbywającego zajęcia rewalidacyjne w czasie
epidemii koronawirusa COVID - 19
Organizacja pracy
■ Szkoła udostępnia dla dzieci pięć sal lekcyjnych.
■ Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej, stałej sali.
■ Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie.
■ W grupie może przebywać do 12 dzieci.
■ Organizacja pracy, uniemożliwia stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci.
■ Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie jest mniejsza
niż 4 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna.
■ W sali, w której przebywa grupa usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można
skutecznie uprać lub dezynfekować.
■ Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko całkowicie zdrowe, bez objawów
chorobowych.
■ Dzieci do szkoły są przyprowadzane/ odbierane tylko przez osoby zdrowe.
■ Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.
■ Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do szkoły i ze szkoły żadnych niepotrzebnych
przedmiotów lub zabawek.
■ Dziecko jest oddawane opiekunowi szkoły/rodzicowi w szatni.
■

Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły mają zachować
dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich
rodziców wynoszący min. 2 m.

■

Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły (holl),
z zachowaniem zasady -1 rodzic z dzieckiem na 15 m2.

■

Opiekun rozbiera dziecko z odzieży wierzchniej.

■
■

Sale szkolne są wietrzone co godzinę.
Nauczyciele i pracownicy obsługi zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej
przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
Przebywanie osób trzecich w szkole jest ograniczone do niezbędnego minimum,
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy są zaopatrzeni w niezbędne,
indywidualne środki ochrony osobistej - jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos,
przyłbice, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np.
przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka).
Zapewniony jest sposób szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka poprzez
skorzystanie ze wskazanego przez rodzica/opiekuna numeru telefonu.
Szkoła posiada termometr bezdotykowy (1 termometr na 1 grupę).
Szkoła ma zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka.
Jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby jest niezwłocznie odizolowane
w odrębnym pomieszczeniu. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych
u większej ilości dzieci - dziecko przebywa minimum 2 m odległości od innych osób

■

■

■
■
■
■

znajdujących się w tym pomieszczeniu,. Jednocześnie natychmiast jest powiadomiony
rodzic/opiekun w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.
■ Dziecko w odizolowanym pomieszczeniu przebywa z opiekunem. Opiekun dziecka
posiada środki ochrony osobistej: fartuch ochronny, maseczka, przyłbica, rękawiczki.
Na czas oczekiwania na odbiór przez rodzica dziecku należy założyć maseczkę. Dziecko
będzie odebrane przez rodzica bezpośrednio z izolowanego pomieszczenia.
■ Jest możliwość korzystania przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
■ Sprzęt na placu zabaw jest regularnie czyszczony i dezynfekowany.
Nie organizowane są żadne wyjścia poza teren szkoły (np. spacer do parku).

Procedury – postępowania w czasie udzielania konsultacji
uczniom w czasie epidemii koronawirusa COVID – 19
1. Od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej.
2. Konsultacje dla uczniów kl. VIII będą odbywać się w sali nr 1 (6 uczniów) i nr 4
(5 uczniów).
3. Grupa nie może liczyć więcej niż 12 osób.
4. Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów szkół
podstawowych.
5. Konsultacje odbywać się będą: dla kl. IV – sala nr 5- 4 osoby, kl. V sala nr 1- 6 osób,
kl. VI sala nr 4 – 5 osób, kl. VII sala nr 2 – 6 osób
6. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na
1 osobę (uczniów i nauczycieli). Powierzchnię każdej sali wylicza się z
uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów, które się w niej znajdują.
7. Z sali, w której przebywa grupa, zostają usunięte przedmioty i sprzęty, których nie
można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki,
skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są dokładnie czyszczone lub
dezynfekowane.
8. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów
(1 uczeń – 1 ławka szkolna).

wynosi min. 1,5 m

9. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez
objawów choroby zakaźnej.
10. Konsultacje będą odbywać się wg. ustalonego harmonogramu, który zostanie podany
rodzicom i uczniom przez dziennik
11. Rodzice zobowiązani do bycia dostępnym pod zadeklarowanym numerem telefonu.
12. Rodzic musi wydać zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia w momencie
wchodzenia do szkoły oraz jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku
wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
13. W przypadku zaobserwowania przez
nauczycieli
niepokojących objawów
chorobowych ucznia, rodzic zostanie w trybie natychmiastowym poinformowany
telefonicznie i ma obowiązek niezwłocznie odebrać ucznia ze szkoły
Zasady korzystania z biblioteki
1. Biblioteka szkolna będzie czynna codzienne w godz. od 9:00 do 12:00,
2. uczniowie telefonicznie lub emailem zamawiają lektury lub inne książki,
3. Książki, lektury które zostaną przygotowane przez bibliotekarza i wyłożone dla
ucznia na specjalnym stoliku w bibliotece.
4. Zamówione lektury, książki będą podpisane dla którego ucznia są przygotowane i
wyłożone na stolik dzień przed odebraniem ich przez ucznia.

5. Uczeń, który oddaje książki, lektury zostawia je na dolnym korytarzu z
umieszczoną informacją - imię, nazwisko, klasa do której uczęszcza oraz data
oddania.
Zasady obowiązujące nauczycieli
1. Nauczyciele na spotkaniach wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa
obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone.
2. Nauczyciele na zajęciach z uczniami mają obowiązek dopilnować, aby
uczniowie nie pożyczali sobie przyborów i podręczników.
3. Nauczyciele informują uczniów, którzy przychodzą na konsultacje jakie
podręczniki i materiały mają zabrać ze sobą aby nie pożyczali ich od siebie w
trakcie zajęć.
4. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych
do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod
nadzorem nauczyciela.
5. Należy wietrzyć salę, w której odbywają sie konsultacje, co najmniej raz na
godzinę.
6. Nauczyciele zwracają uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce.
7. Nauczyciel po zakończeniu zajęć sprowadza uczniów z zachowaniem odstępu i
pojedynczo wpuszcza do szatni. Uczeń przebiera się opuszcza szatnię i dopiero
może zostać wpuszczony kolejny uczeń.
8. Nauczyciele stosują się do zasad:
a. higieny rąk (mycie i dezynfekcja),
b. higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos
zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę
do zamkniętego kosza i umyć ręce),
−

konieczność stosowania środków ochrony osobistej (np. rękawiczek, maseczek itp.)
oraz mycia i dezynfekcji rąk, w tym szczególnie:
a. przed i po kontakcie z dziećmi i młodzieżą,
b. po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem,
c. po usunięciu środków ochrony osobistej,
9. Nie należy nosić biżuterii w szkole, – na rękach poniżej łokcia nie można nosić
żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one
prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk
10. Na zajęcia obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych, chyba , że
zaistnieje sytuacja wyjątkowa.
Zasady obowiązujące ucznia
1. Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj
się z ich harmonogramem.

2. Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu
przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie
pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
3. Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt
odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie
innego ucznia.
4. Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie
będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
5. W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans
społeczny.
6. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz
przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji
natychmiast umyj ręce.
7. Zasady korzystania z szatni.
- do szatni wchodzimy pojedynczo,
- obuwie ma być umieszczone w worku,
- po wyjściu z szatni udajesz się do sali, e której będziesz miał zajęcia, tam możesz
zdjąć maseczkę.
8. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie
podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu,
nosa i ust.
9. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy
kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
10. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na
korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie
szkoły.
11. Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej
szczegółowymi zasadami wypożyczania książek .

zapoznaj się ze

12. Na zajęciach obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u nauczycieli
1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek
objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
2. Do pracy z dziećmi nie będą angażowani pracownicy/nauczyciele powyżej 60 roku
życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
3. Na pomieszczenie do odizolowania pracownika wskazującego objawy chorobowe
zostaje wyznaczone odrębne pomieszczenie.- (pokój trenera)
4. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do zapoznania się z procedurą postępowania
na wypadek zakażenia koronawirusem oraz potrzebnymi numerami telefonów
(SANEPiD, Organ Prowadzący i Organ Nadzorujący, służby medyczne).

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia CIVID – 19
1. Nauczyciele/pracownicy w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie
powinni przychodzić do pracy, powinni zostać w domu i skontaktować się
telefonicznie ze Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Nowym Sączu oraz
powiadomić Dyrektora. W razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić na
pogotowie (999 lub 112) i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
2. W przypadku wystąpienia u nauczyciela/pracownika niepokojących objawów
sugerujących zakażenie Dyrektor niezwłocznie odsuwa go od pracy. Jeżeli
niepokojące objawy występują u nauczyciela wstrzymuje również przyjmowanie
uczniów do szkoły. Obowiązkowo powiadamia Stacją Sanitarno -Epidemiologiczną
w Nowym Sączu,
Organ Prowadzący, Organ Nadzorujący szkołę, a
nauczyciel/pracownik stosuje się ściśle do wydanych instrukcji i poleceń.
3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał w/w nauczyciel/pracownik poddaje się
gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji.
4. Należy stosować się ściśle do zaleceń SANEPiD- u przy ustalaniu wdrażania
dodatkowych procedur w konkretnym przypadku.
5. Należy przygotować listę osób przebywających w tym samym czasie z osobą
podejrzaną o zakażenie zaleca się im stosowanie do wytycznych GIS odnoszących się
do osób, które miały kontakt z zakażonym.
6. Zawsze w przypadku wątpliwości należy się zwrócić do SANEPiD-u w celu
konsultacji lub uzyskania porady.

Procedury egzaminacyjne – egzamin klasy VIII – 16-18.06.2020 –
Szkoła Podstawowa nr 2 w Grybowie w czasie epidemii koronawirusa
COVID – 19
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, obserwator), bez
objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie
może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w
warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach
domowych
3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
1) Zdający,
2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów
nadzorujących, obserwatorzy,
3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości,
dezynfekcję, obsługę szatni itp.,
4) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
5. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym
rodziców/prawnych opiekunów uczniów, przedstawicieli mediów.
6. Zdający nie wolno wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów
komórkowych, maskotek.
7. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki.
8. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
9. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
10. Na terenie szkoły w czasie egzaminów nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
11. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia kilku rezerwowych członków zespołów
nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu, zastąpić osoby, które z
uzasadnionych powodów, w tym ze względu na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w
dniu egzaminu.

Środki bezpieczeństwa osobistego
1. Uczniowie przybywają do szkoły z zakrytymi ustami i nosem na 20 minut przed rozpoczęciem
egzaminu i kierują się wprost do sali gdzie będzie egzamin. Przy drzwiach wejściowych
członek ZN identyfikuje zdającego i wpuszcza go do sali. Zdający siada przy stoliku
oznaczonym jego numerem w dzienniku , przy czym numery na stolikach zostaną rozłożone
losowo.
2. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali
egzaminacyjnej.
3. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek
ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2) wychodzi do toalety
3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
4.

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego,
obserwatorzy, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos.
Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy
zachowaniu niezbędnego odstępu.
5. Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie
egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą
maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia
oddychania.
6. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą
nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, mogą przystąpić do
egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi
zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu
nadzorującego, wynosi 2 m

Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z organizacją pracy zdających,
którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa
1) Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna
zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.
2) Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji egzaminu w
odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz postępuje zgodnie
z informacją o zgłaszaniu do OKE dodatkowej sali egzaminacyjnej

Członkowie komisji nadzorujących
1.

Miejsca dla członków zespołu nadzorującego znajdują się z zachowaniem co najmniej 1,5metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych członków zespołu nadzorującego
( w trakcie czynności organizacyjnych : rozdawanie arkuszy, zbieranie arkuszy, podchodzenie
do zdającego w chwili gdy prosi o wyjaśnienie), członkowie zespołu nadzorującego są
zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki).
2. Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze od przewodniczącego
zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają
założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.
3. Członkowie zespołu nadzorującego powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie
się po sali egzaminacyjnej; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy zdających w
pozycji stojącej.
4. Przed rozpoczęciem egzaminu członkowie ZN informują zdających o obowiązujących
zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi ,

2) 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 ,
3) 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,
4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym
egzaminie,
5) opuszczeniu na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na
15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu
ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z
arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

Przygotowanie szkoły i sal egzaminacyjnych
1. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku są otwarte, tak aby zdający oraz
inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać.
Wyjątek stanowią:
1) egzamin z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu,
podczas których odtwarzane jest nagranie z płyty CD,
2) sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów.
Jeżeli ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego drzwi nie mogą być otwarte,
zapewnia się regularną dezynfekcję klamek/uchwytów,
2. Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej
co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku
nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających.
3. Zdający będą mogli zostawić rzeczy (kurtkę, torbę, telefon) w Sali nr 5 ( która zostanie
zamknięta na czas egzaminu i otworzona po egzaminie przez sprzątaczkę.)
4. Toalety, z których będą korzystali uczniowie i zespoły nadzorujące będą na bieżąco
dezynfekowane.
5. Wyznacza się gabinet pielęgniarki jako pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki
ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować zdającego w
przypadku stwierdzenia objawów chorobowych oraz pokój trenera dla członków ZN

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu
egzaminacyjnego lub u zdającego
1. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby,
przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym
przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego
(gabinet pielęgniarki) lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym
pomieszczeniu (pokój trenera),
2. W przypadku zdającego, PZE niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów
ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje właściwą

3.

4.

5.

6.

powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia
zdającego – także pogotowie ratunkowe.
W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu nadzorującego
przejawiającego objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu – (pokój trenera),
przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora
okręgowej komisji egzaminacyjnej, z którym ustala sposób postępowania. Przewodniczący
zespołu egzaminacyjnego – tak szybko, jak jest to możliwe –zapewnia zastępstwo za członka
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 nie stanowi to zagrożenia dla
bezpieczeństwa zdających oraz zapewniony jest odpowiedni nadzór nad pracą zdających.
Informację o wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu
w danej sali oraz w protokole zbiorczym.
W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu
nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej
objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu – (pokój trenera), przewodniczący zespołu
egzaminacyjnego może podjąć również 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
W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy, niepokojących
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy,
powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do
wydawanych instrukcji i poleceń. 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.
Ustala się listę 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.

7. Zawsze w przypadku wątpliwości należy się zwrócić do SANEPiD-u w celu

konsultacji lub uzyskania porady.

