
 

POSTĘPOWANIE W RAZIE WYSTĄPIENIA PODEJRZENIA  

ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM U ZDAJĄCEGO 

l . W przypadku pojawienia się symptomów chorobowych, zdającemu może być zmierzona 
temperatura przez pielęgniarkę szkolną (lub upoważnionego przez dyrektora 
pracownika szkoły). 

2. W przypadku podwyższonej temperatury — 37,50 C i powyżej, kaszlu, kataru, 
osłabienia, biegunki, zmian na skórze, zapalenia spojówek, bólu głowy, wymiotów  
i innych nietypowych objawów (bez względu na przyczynę), należy zdającego 
odizolować w odrębnym i oznakowanym pomieszczeniu (izolatorium) pod opieką 
wyznaczonego pracownika wyposażonego w środki ochrony osobistej zapobiegające 
zakażeniu. 

3. W przypadku wystąpienia u zdającego podczas egzaminu niepokojących objawów 
sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie przerwać egzamin tego 
zdającego i postępować jak w pkt.2. 

4. Dyrektor powiadamia właściwą Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, stosując się 
ściśle do wydawanych instrukcji i zaleceń, a w przypadku pogorszenia stanu zdrowia 
zdającego, dzwoni pod nr 999, 112 i informuje, że zdający może być zarażony 
koronawirusem. 

5. Obszar, po którym poruszała się osoba z podejrzeniem zakażenia, podlega 
gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji, w tym powierzchni dotykowych (klamek, 
poręczy, uchwytów, wyłączników itp.). 

POSTĘPOWANIE W RAZIE WYSTĄPIENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 

KORONAWIRUSEM CZŁONKA KOMISJI NADZORUJĄCEJ 

l.   Pracownicy szkoły oraz członkowie zespołów nadzorujących niebędący pracownikami 
szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do 
pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-
epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 
zadzwonić pod nr 999 albo 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

2. Dyrektor zobowiązany jest do niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika 
będącego na stanowisku pracy, w przypadku wystąpienia u niego niepokojących 
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem. Pracownik zostaje odizolowany                   
w izolatorium. 

3. Dyrektor powiadamia właściwą Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, stosując się ściśle 
do wydawanych instrukcji i zaleceń, a w przypadku pogorszenia stanu zdrowia dzwoni 
pod nr 999, 1 12 i informuje, że pracownik może być zarażony koronawirusem. 

4. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu nadzorującego 
przejawiającego objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu, przewodniczący 
zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora Okręgowej 
Komisji Egzaminacyjnej, z którym ustala sposób postępowania. Przewodniczący 
zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie 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. 

5. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu 
nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu 
przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu, 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. 

6. Obszar, po którym poruszała się osoba z podejrzeniem zakażenia, podlega 
gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji, w tym powierzchni dotykowych (klamek, 
poręczy, uchwytów, wyłączników itp.). 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

l . Tekst niniejszej procedury podaje się do wiadomości zdających, pracowników szkoły 
oraz członków zespołów nadzorujących niebędących pracownikami szkoły poprzez 
umieszczenie go na stronie internetowej, poprzez dziennik elektroniczny oraz podczas 
szkolenia dla członków zespołów nadzorujących w zakresie procedur i organizacji 
egzaminu. 

 


