Wytyczne obowiązujące podczas egzaminu zawodowego
w sesji styczeń–luty 2021r. w związku z sytuacją epidemiologiczną
1. Na egzamin można przyjść wyłącznie bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami
COVID-19. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów
zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na
terenie całej szkoły, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Podczas
wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić
zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne
jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora
itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
4. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający powinni zachować odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
5. Zdający, którzy z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa nie
mogą zakrywać ust i nosa maseczką ani przyłbicą, 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.
6. W trakcie egzaminu zdający:
a) nie mogą kontaktować się z innymi zdającymi;
b) mają obowiązek zakrywania ust i nosa – w zakresie zgodnym z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
c) mają obowiązek 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.
7. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie korzystając z
własnego długopisu.

8. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi
sesjami lub zmianami egzaminu ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych
miejsc oraz znajdujących się w nich sprzętów.
9. Wrażeniami po egzaminie można podzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, unikając spotkań w grupie, np. przy wejściu
do szkoły.

