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z dnia: 27.04.2021r.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu
egzaminacyjnego lub u zdającego

Na egzamin przyjść może wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych
kompatybilnych z objawami COVID - 19.
Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy
choroby podejmuje się następujące działania:
1. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego
informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia
odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby
w odrębnym pomieszczeniu nr 13a (w dniu 6 maja 13b) z zapewnieniem
minimum 2 m odległości od innych osób.
2. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu
nadzorującego lub innej osoby uczestniczącej w przeprowadzaniu egzaminu,
przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym
fakcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, z którym ustala sposób
postępowania.
3. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, – tak szybko, jak jest to możliwe –
zapewnia zastępstwo za członka zespołu, który nie może brać udziału
w przeprowadzaniu danego egzaminu.
4. 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.
5. Informację o wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje się w protokole
przebiegu egzaminu w danej sali oraz w protokole zbiorczym.
6. 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.
7. W przypadku egzaminu, do którego przystępują niepełnoletni zdający, PZE
niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej
sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły, a w razie pogarszania się stanu
zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe.

8. W przypadku zdających pełnoletnich przystępujących do egzaminu – w razie
pogarszania się stanu ich zdrowia PZE powiadamia pogotowie ratunkowe.
9. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa
medycznego, pełnoletni zdający lub nauczyciel powinien udać się do domu
transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady
medycznej.
10. Pracownicy szkoły oraz członkowie zespołów nadzorujących niebędący
pracownikami szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie
powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i:
a) skontaktować się z lekarzem POZ, a w razie pogarszania się stanu
zdrowia – zadzwonić pod nr 999 albo 112.
b) Śledzić informacje Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl)
oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), a także
obowiązujących przepisów prawa.
11. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy
niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2, należy:
a) niezwłocznie odsunąć go od pracy.
b) powiadomić pracownika o konieczności skontaktowania się z lekarzem
POZ.
c) Obszar, w którym poruszał się pracownik, poddać gruntownemu
sprzątaniu,
zgodnie
z
funkcjonującymi
procedurami,
oraz
zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty).
12. W przypadku wystąpienia u zdającego lub członka zespołu nadzorującego, lub
innej osoby biorącej bezpośredni udział w przeprowadzaniu egzaminu na danej
sali egzaminacyjnej niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARSCoV-2, należy:
a) niezwłocznie przerwać egzamin tego zdającego oraz wdrożyć
procedurę opisaną w punktach wyżej.
b) ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie
w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana
o zakażenie SARS-CoV-2,
c) zalecić stosowanie się do obowiązujących wytycznych odnoszących się
do osób, które miały kontakt z osobą potencjalnie zakażoną.

