ZESPÓL SZKÓL
EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH
85-717 Bydgoszcz, ul. Gajowa 98
lal. 52 342 3940, 342 42 91
NIP 554-1048-931, REGON 000200650
Piecz~~~placówki

Bydgoszcz, dnia 01 czerwca 2020 roku

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Bydgoszczy

W zwi~zku z decyzj~~Ministra Edukacji Narodowej o mo~liwo~ci przeprowadzenia
w 2020 roku egzaminów zewn~trznych, dzia~aj~c na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca
1985 r. o Pa~stwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) zwracam si~~pro~b~~
wydanie opinii w sprawie przeprowadzenia egzaminów: maturalnego, potwierdzaj~cego
kwalifikacje w zawodzie w Zespole Szkó~~Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy
ul. Gajowa 98, w czasie zagro~enia epidemiologicznego w kontek~cie np. mo~liwych
przypadków zachorowa~~na COVID-19 na terenie dzia~alno~ci mojej placówki. Ponadto prosz~~
opini~~w sprawie prawid~owo~ci opracowanych procedur bezpiecze~stwa dla ww. placówki
z punktu widzenia zagro~enia epidemiologicznego dla ~ycia i zdrowia uczniów, pracowników
oraz rodziców. Procedury te zosta~y opracowane na podstawie:
Rozporz~dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r.
zmieniaj~cego rozporz~dzenie w sprawie szczególnych rozwi~za~~w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o~wiaty w zwi~zku z zapobieganiem,
przeciwdzia~aniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 891), które umo~liwia
przeprowadzenie m.in. egzaminów:
- maturalnego,
- potwierdzaj~cego kwalifikacje w zawodzie
Wytycznych MZ, MEN, MRPiPS oraz GIS dla szkó~~
W za~~czeniu procedury bezpiecze~stwa.

Z powa~aniem

ZESPÓ~~
SZKÓ~~
EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH
85-717 Bydgoszcz, ul. Gajowa 98
tel. 52 342 39 40, 342 42 91
NIP 554-10-88-931. REGON 000200650

Procedury bezpiecze~stwa obowi~zuj~ce w trakcie przeprowadzania egzaminów
zewn~trznych (egzamin maturalny, egzamin potwierdzaj~cy kwalifikacje w zawodzie)
w Zespole Szkól Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy
w roku 2020

Sekcja 1.
Zdaj~cy oraz inne osoby bior~ce udzia~~w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

1.1. Na egzamin mo~e przyj~~~wy~~cznie osoba zdrowa (zdaj~cy, nauczyciel, inny pracownik szko~y%
bez objawów chorobowych sugeruj~cych chorob~~zaka~n~.
1.2. Zdaj~cych oraz inne osoby bior~ce udzia~~w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów
obowi~zuje przestrzeganie procedury opisanej w za~~czniku nr 1.
1.3. Zdaj~cy, nauczyciel oraz ka~da inna osoba uczestnicz~ca w przeprowadzaniu egzaminu nie
mo~e przyj~~~na egzamin, je~eli przebywa w domu z osob~~na kwarantannie lub izolacji
lub izolacj~~
w warunkach domowych.
w warunkach domowych albo sama jest obj~ta kwarantann~~
1.4. Rodzic/Prawny opiekun nie mo~e wej~~~z dzieckiem na teren szkoty, z wyj~tkiem sytuacji, kiedy
zdaj~cy wymaga pomocy np. w poruszaniu si~.

1.5. Podczas egzaminu w szkole mog~~przebywa~~wy~acznie:
zdaj~cy
osoby zaanga~owane w przeprowadzanie egzaminu, tj. cz~onkowie zespo~ów nadzoruj~cych,
obserwatorzy,

egzaminatorzy,

osoby

wyznaczone

do

przygotowania

i obs~ugi oraz obs~uguj~ce sprz~t i urz~dzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np.
komputery)
inni pracownicy szko~y odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czysto~ci, dezynfekcj~,
obs~ug~~szatni itp.
pracownicy odpowiednich s~u~b, np. medycznych, je~eli wyst~pi taka konieczno~~.
Niedozwolone jest przebywanie na terenie szko~y osób innych ni~~wy~ej wymienione, w tym
rodziców/prawnych opiekunów uczniów, przedstawicieli mediów.

1 Ilekro~~
w niniejszym dokumencie jest mowa o „szkole", nale~y pod tym poj~ciem rozumie~~Zespó~~Szkó~~EkonomicznoAdministracyjnych w Bydgoszczy.

1.6. Zdaj~cy nie powinni wnosi~~na teren szkoty zb~dnych rzeczy, w tym ksi~~ek, telefonów
komórkowych, maskotek.
1.7. Na egzaminie ka~dy zdaj~cy korzysta z w~asnych przyborów pi~mienniczych, linijki, cyrkla,
kalkulatora itd. Je~eli szko~a zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów pi~mienniczych albo
kalkulatorów rezerwowych dla zdaj~cych — konieczna jest ich dezynfekcja. W przypadku
materia~ów jednorazowych, których zdaj~cy nie zwracaj~, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdaj~cy
nie M0Qa po~ycza~~przyborów od innych zdaj~cych.
1.8. Szko~a nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin nale~y przynie~~~w~asn~~butelk~~z wod~.
1.9. Na terenie szkoty nie ma mo~liwo~ci zapewnienia posi~ków. Osoby przyst~puj~ce do wi~cej ni~~
jednego egzaminu w ci~gu dnia b~d~~
mog~y zje~~~przyniesione przez siebie produkty w przerwie
mi~dzy egzaminami.

1.10. Osoby, które przyst~puj~~do dwóch egzaminów jednego dnia, mog~~wczasie przerwy opu~ci~~
budynek szko~y albo oczekiwa~~w wyznaczonej przestrzeni na terenie szko~y na rozpocz~cie
kolejnego egzaminu danego dnia.
1.11. Przewodnicz~cy zespo~u egzaminacyjnego zapewnia kilku rezerwowych cz~onków zespo~ów
nadzoruj~cych, którzy b~d~~mogli, nawet w dniu egzaminu, zast~pi~~osoby, które
z uzasadnionych powodów, w tym ze wzgl~du na chorob~, nie b~d~~mog~y przyj~~~do pracy
w dniu egzaminu.
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Sekcja 2.
~rodki bezpiecze~stwa osobistego
2.1. Czekaj~c na wej~cie do szko~y albo sali egzaminacyjnej, zdaj~cy zachowuj~~odpowiedni odst~p
(co najmniej 1 5 m) oraz maj~~zakryte usta i nos.
2.2. Na teren szko~y mog~~wej~~~wy~~cznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczk~~
jedno- lub
wielorazow~, materia~em, przy~bic~~— w szczególno~ci w przypadku osób, które ze wzgl~dów
zdrowotnych nie mog~~zakrywa~~ust i nosa maseczk~). Zakrywanie ust i nosa obowi~zuje
na terenie ca~ej szko~y, z wyj~tkiem sal egzaminacyjnych po zaj~ciu miejsc przez zdaiacych.
Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej cz~onek zespo~u nadzoruj~cego mo~e
poprosi~~zdaj~cego o chwilowe ods~oni~cie twarzy w celu zweryfikowania jego to~samo~ci
(konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odst~pu).

2.3. Zdaj~cy s~~
zobowi~zani zakrywa~~usta i nos do momentu zaj~cia miejsca w sali egzaminacyjnej.
Po zaj~ciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdaj~cy ma obowi~zek ponownie
zakry~~usta i nos, kiedy:
podchodzi do niego nauczyciel, by odpowiedzie~~na zadane przez niego pytanie lub by poda~~
wydruk komputerowy podczas cz~~ci praktycznej egzaminu potwierdzaj~cego kwalifikacje
w zawodzie
wychodzi do toalety
ko~czy prac~~z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
2.4. Przewodnicz~cy zespo~u egzaminacyjnego, cz~onkowie zespo~u nadzoruj~cego, obserwatorzy
i inne osoby uczestnicz~ce w przeprowadzaniu egzaminu, podczas poruszania si~~po sali
egzaminacyjnej powinni mie~~zakryte usta i nos. Mog~~ods~oni~~twarz, kiedy obserwuj~~przebieg
egzaminu, siedz~c albo stoj~c, przy zachowaniu niezb~dnego odst~pu.
2.5. Zarówno zdaj~cy, jak i cz~onkowie zespo~u nadzoruj~cego mog~~
— je~eli uznaj~~to za w~a~ciwe —
mie~~zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zaj~ciu miejsca przy stoliku / stanowisku
egzaminacyjnym (w przypadku zdaj~cych) lub kiedy obserwuj~~
przebieg egzaminu, siedz~c albo
stoj~c (w przypadku cz~onków zespo~u nadzoruj~cego i innych osób zaanga~owanych
w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

2.6. Zdaj~cy, którzy ze wzgl~dów zdrowotnych nie mog~~zakrywa~~ust i nosa maseczk~, mog~~nosi~~
przy~bic~.
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2.7. Cz~onkowie zespo~u nadzoruj~cego oraz inne osoby zaanga~owane w przeprowadzanie
egzaminu, którzy ze wzgl~dów zdrowotnych nie mog~~zakrywa~~ust i nosa za pomoc~~maseczki,
powinni — kiedy jest to konieczne — u~ywa~~przy~bicy, która nie utrudnia oddychania.

2.8. W przypadku egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzaj~cego kwalifikacje w zawodzie,
zdaj~cy nie mog~~przebywa~~w sali egzaminacyjnej podczas przerw mi~dzy poszczególnymi
zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze wzgl~du na konieczno~~~przeprowadzenia
dezynfekcji tych miejsc oraz znajduj~cych si~~w nich sprz~tów.

str. 4

Sekcja 3.
~rodki bezpiecze~stwa zwi~zane z organizacj~~przestrzeni, budynków, pomieszcze~~
3.1. Przy wej~ciu do szko~y jest wywieszona informacja:
dotycz~ca objawów zara~enia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zaka~eniu
zawieraj~ca nazw~, adres oraz numer telefonu do najbli~szej stacji sanitarnoepidemiologicznej
zawieraj~ca adres oraz numer telefonu najbli~szego oddzia~u zaka~nego
zawieraj~ca numery telefonów do s~u~b medycznych
zawieraj~ca numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).
3.2. Przy wej~ciu do szko~y jest umieszczony p~yn do dezynfekcji r~k (~rodek na bazie alkoholu, min.
60%) oraz informacja o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodz~ce na
teren szko~y.
3.3. P~yn do dezynfekcji r~k jest równie~~dost~pny w ka~dej sali egzaminacyjnej. Obok p~ynu jest
umieszczona informacja na temat prawid~owej dezynfekcji r~k.
3.4. W przypadku egzaminu z przedmiotów/kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez
grup~~zdaj~cych z np. jednego s~ownika, tego samego urz~dzenia, obok materia~u/urz~dzenia,
z którego mo~e korzysta~~wi~cej ni~~jedna osoba, jest ustawiony dozownik z p~ynem
dezynfekcyjnym. Zdaj~cy zostaj~~poinformowani o konieczno~ci korzystania z niego przed
skorzystaniem z danego materia~u egzaminacyjnego/urz~dzenia.
3.5. Egzamin jest przeprowadzany w salach lekcyjnych, sali gimnastycznej i auli z zachowaniem
odpowiednich odst~pów pomi~dzy zdaj~cymi oraz pomi~dzy zdaj~cymi i cz~onkami zespo~u
nadzoruj~cego. Nie wprowadza si~~ogranicze~~dotycz~cych liczby osób w sali (przy zachowaniu
odpowiednich odst~pów).
3.6. ~awki w sali egzaminacyjnej s~~ustawione w taki sposób, aby pomi~dzy zdaj~cymi zachowany
by~~ co najmniej 1,5-metrowy odst~p w ka~dym kierunku. Minimalny odst~p, jaki musi by~~
zachowany pomi~dzy zdaj~cymi, którzy ze wzgl~dów zdrowotnych nie mog~~nosi~~maseczki ani
przy~bicy, a zdaj~cymi i cz~onkami zespo~u nadzoruj~cego, wynosi 2 m. Na rysunku poni~ej jest
przedstawiony przyk~adowy schemat sytuacyjny z zachowaniem zalecanych odst~pów.
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3.7. Zaznaczony na schemacie odst~p (1,5 m) nale~y rozumie~~jako co najmniej 1,5 m.
Cz~onek ZN

E
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e
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3.8. W przypadku egzaminu maturalnego z informatyki oraz w przypadku egzaminu potwierdzaj~cego
kwalifikacje w zawodzie stanowiska egzaminacyjne s~~zaaran~owane w taki sposób, aby
zapewni~~co najmniei 1,5-metrowy odst~p pomi~dzy zdaj~cymi oraz pomi~dzy zdaj~cymi
i cz~onkami zespo~u nadzoruj~cego / osobami obs~uguj~cymi sprz~t albo urz~dzenia. Je~eli nie
jest to mo~liwe poszczególne stanowiska egzaminacyjne s~~
oddzielone przegrodami wykonanymi
np. z p~yt wiórowych albo z pleksi.
3.9. Miejsca dla cz~onków zespo~u nadzoruj~cego s~~przygotowane z zachowaniem co nalmniej 1,5metrowego odst~pu od zdaj~cych oraz od pozosta~ych cz~onków zespo~u nadzoruj~cego
(podczas gdy zdaj~cy rozwi~zuj~~zadania; w trakcie czynno~ci organizacyjnych cz~onkowie
zespo~u nadzoruj~cego s~~zobowi~zani zakrywa~~usta i nos oraz mie~~za~o~one r~kawiczki).
Cz~onkowie zespo~u nadzoruj~cego do niezb~dnego minimum ograniczaj~~
poruszanie si~~po sali
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egzaminacyjnej; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy zdaj~cych w pozycji
stoj~cej.

3.10. Drzwi do szko~y podczas wchodzenia i wychodzenia zdaj~cych oraz wszystkie drzwi wewn~trz
budynku pozostaj~~otwarte, tak aby zdaj~cy oraz inne osoby uczestnicz~ce w przeprowadzaniu
egzaminu nie musia~y ich otwiera~. Wyj~tek stanowi~:
egzamin maturalny z j~zyków obcych nowo~ytnych w zakresie zada~~na rozumienie ze
s~uchu, podczas których odtwarzane jest nagranie z p~yty CD
sytuacje, w których sale egzaminacyjne s~~wietrzone, tak aby nie tworzy~~przeci~gów.
Zostaje zapewniona regularna dezynfekcja klamek/uchwytów.

3.11. Sale egzaminacyjne s~~wietrzone przed wpuszczeniem do nich zdaj~cych, mniej wi~cej co
godzin~~w trakcie egzaminu (je~eli pogoda na to pozwala oraz na zewn~trz budynku nie panuje
zbyt du~y ha~as) oraz po egzaminie, dbaj~c o zapewnienie komfortu zdaj~cych.
3.12. Ka~demu zdaj~cemu zapewnia si~~miejsce, w którym b~dzie móg~~zostawi~~rzeczy osobiste —
plecak, torb~, kurtk~, telefon itp. Miejscem tym jest szatnia, sala szkolna, w której dla zdaj~cych
s~~przygotowane np. przezroczyste foliowe worki (tak aby sprawdzenie ich zawarto~ci nie
wymaga~o otwierania), w których b~d~~mogli zostawi~~swoje rzeczy osobiste pod nadzorem
pracownika albo pod zamkni~ciem. Osoby oczekuj~ce na oddanie lub odbiór swoich rzeczy
musz~~zachowywa~~odpowiednie ~rodki bezpiecze~stwa (odleg~o~~~od innych osób, zakrywanie
ust i nosa).
3.13. Toalety s~~na bie~~co dezynfekowane.

3.14.W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych s~~wywieszone plakaty z zasadami prawid~owego
mycia r~k, a przy dozownikach z p~ynem — instrukcje na temat prawid~owej dezynfekcji r~k.
3.15. Codzienne prace porz~dkowe s~~
monitorowane, ze szczególnym uwzgl~dnieniem utrzymywania
w czysto~ci ci~gów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: por~czy, klamek,
w~~czników ~wiat~a, klawiatur, myszek, uchwytów, por~czy krzese~~ i powierzchni p~askich.
Obowi~zkowe jest wype~nianie karty monitorowania prac porz~dkowych — za~~cznik nr 4.
3.16.~awki oraz krzes~a w sali egzaminacyjnej s~~poddawane dezynfekcji przed i po ka~dym
egzaminie. W przypadku egzaminu maturalnego oraz poszczególnych zmian cz~~ci pisemnej
i cz~~ci praktycznej egzaminu potwierdzaj~cego kwalifikacje w zawodzie, s~~ równie~~
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dezynfekowane ~awki i krzes~a pomi~dzy poszczególnymi zakresami, sesjami egzaminacyjnymi
lub zmianami danego dnia.

3.17. Dezynfekowane s~~równie~:
klawiatury, myszki, laptopy wykorzystywane do przeprowadzenia egzaminu maturalnego
z informatyki oraz cz~~ci praktycznej egzaminu potwierdzaj~cego kwalifikacje w zawodzie
sprz~t i urz~dzenia wykorzystywane przez zdaj~cych podczas przeprowadzania cz~~ci
praktycznej egzaminu potwierdzaj~cego kwalifikacje w zawodzie; sprz~t i urz~dzenia,
z których podczas egzaminu korzysta kilkoro zdaj~cych, b~dzie dezynfekowany równie~~
w trakcie egzaminu
odtwarzacze p~yt CD wykorzystywane do przeprowadzenia egzaminu maturalnego
z j~zyka obcego nowo~ytnego
wybrane wzory z matematyki, biologii, chemii, fizyki, lupy, s~owniki.

3.18. Przeprowadzaj~c dezynfekcj~~przestrzega si~~~ci~le zalece~~producenta znajduj~cych si~~na
opakowaniu ~rodka do dezynfekcji. Jest przestrzegany czas niezb~dny do wywietrzenia
dezynfekowanych pomieszcze~~lub przedmiotów, tak aby zdaj~cy oraz inne osoby
zaanga~owane w przeprowadzanie egzaminów nie byli nara~eni na wdychanie oparów ~rodków
s~u~~cych do dezynfekcji.
3.19. Na terenie szko~y jest wyznaczone i przygotowane pomieszczenie (wyposa~one m.in. w ~rodki
ochrony oSobistej i p~yn dezynfekuj~cy), w którym mo~na odizolowa~~osob~~w przypadku
stwierdzenia objawów chorobowych.

3.20. Na terenie szko~y jest wyznaczone i przygotowane miejsce (pomieszczenie, przestrze~),
wyposa~one w p~yn dezynfekuj~cy, w którym osoby przyst~puj~ce do dwóch egzaminów jednego
dnia mog~, przy zachowaniu odpowiednich odst~pów, zje~~~przyniesione przez siebie produkty
w przerwie mi~dzy egzaminami lub poczeka~~do rozpocz~cia popo~udniowej sesji
egzaminacyjnej. Je~eli pozwalaj~~na to warunki pogodowe, przestrze~~ta zostaje zorganizowana
na ~wie~ym powietrzu.
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Sekcja 4.
Dodatkowe procedury bezpiecze~stwa w dniu egzaminu

4.1. Cz~onkowie zespo~ów nadzoruj~cych odbywaj~~szkolenie z zasad dotycz~cych bezpiecze~stwa
podczas egzaminu przeprowadzone przez przewodnicz~cego zespo~u egzaminacyjnego.
4.2. Przewodnicz~cy zespo~u egzaminacyjnego informuje cz~onków zespo~u nadzoruj~cego
przeprowadzaj~cego egzamin w sali egzaminacyjnej, ~e w danej sali do egzaminu przyst~puje
zdaj~cy choruj~cy na alergi~~albo inne schorzenie, którego objawami mog~~by~~kaszel, katar lub
~zawienie. Cz~onkowie zespo~u nadzoruj~cego musz~~posiada~~tak~~wiedz~, aby nie
interpretowa~~takich objawów w przypadku danego zdaj~cego jako objawów „niepokoj~cych".
4.3. Odbiór paczek od kuriera i ich otwarcie nast~puje z u~yciem r~kawiczek. Po odebraniu paczek
od kuriera zostaj~~one przetarte szmatk~~z p~ynem dezynfekuj~cym.
4.4. Cz~onkowie zespo~u nadzoruj~cego odbieraj~~w r~kawiczkach arkusze od przewodnicz~cego
zespo~u egzaminacyjnego. Arkusze s~~rozdawane zdaj~cym równie~~przez osoby, które maj~~
za~o~one r~kawiczki oraz maj~~zakryte usta i nos.
4.5. Przed rozpocz~ciem egzaminu zdaj~cy zostaj~~poinformowani przez przewodnicz~cego zespo~u
nadzoruj~cego o obowi~zuj~cych zasadach bezpiecze~stwa, w tym przede wszystkim:
zakazie kontaktowania si~~z innymi zdaj~cymi
obowi~zku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpo~redniego z nauczycielem,
wyj~cia

do

toalety

lub

wyj~cia

z

sali

egzaminacyjnej

po zako~czeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
niedotykania d~o~mi okolic twarzy, zw~aszcza ust, nosa i oczu, a tak~e przestrzegania higieny
kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania nale~y zakry~~usta i nos zgi~tym ~okciem lub
chusteczk~~
konieczno~ci

zachowania

odpowiedniego

dystansu

od

innych

zdaj~cych

po zako~czonym egzaminie.
4.6. W przypadku egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzaj~cego kwalifikacje w zawodzie
zdaj~cy potwierdzaj~~swoj~~obecno~~~na egzaminie, podpisuj~c si~~w wykazie, korzystaj~c z
w~asnego d~ugopisu.
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Sekcja 5.
Szczegó~owe rozwi~zania dotycz~ce przeprowadzania egzaminów z danego przedmiotu, egzaminu
z danej kwalifikacji lub egzaminu w dostosowanych warunkach
5.1. W przypadku egzaminu maturalnego z informatyki, w przeddzie~~egzaminu zdaj~cy sprawdza,
w ci~gu jednej godziny, poprawno~~~dzia~ania komputera, na którym b~dzie zdawa~~egzamin,
i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzanie to odbywa si~~w obecno~ci
administratora (opiekuna) pracowni oraz cz~onka zespo~u nadzoruj~cego, w czasie
wyznaczonym przez przewodnicz~cego zespo~u egzaminacyjnego (dyrektora szko~y). Czas
wykonania tej czynno~ci zostaje tak wyznaczony dla ka~dego zdaj~cego, aby zminimalizowa~~
mo~liwo~~~kontaktu pomi~dzy zdaj~cymi. Je~eli podczas sprawdzania poprawno~ci dzia~ania
sprz~tu konieczna b~dzie komunikacja zdaj~cego z administratorem pracowni albo z cz~onkiem
zespo~u nadzoruj~cego, wszystkie osoby maj~~
zakryte usta i nos. Sprz~t nale~y zdezynfekowa~~
po sprawdzeniu sprz~tu przez ka~dego zdaj~cego, je~eli sprawdzenie nie odbywa~o si~~w
r~kawiczkach.
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Sekcja 6.
Post~powanie w przypadku podejrzenia zaka~enia u cz~onka zespo~u egzaminacyjnego lub
u zdaj~cego

6.1. Je~eli zdaj~cy lub cz~onek zespo~u nadzoruj~cego przejawia niepokoj~ce objawy choroby,
przewodnicz~cy zespo~u nadzoruj~cego lub cz~onek zespo~u nadzoruj~cego informuje o tym
przewodnicz~cego zespo~u egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdaj~cego lub innej
osoby przejawiaj~cej objawy choroby w odr~bnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu
z zapewnieniem minimum 2 m odleg~o~ci od innych osób.
6.2. Procedur~~post~powania na wypadek podejrzenia zaka~enia koronawirusem okre~la za~~cznik
nr 2.

6.3. Rekomenduje si~~ustalenie listy osób przebywaj~cych w tym samym czasie w cz~~ci/cz~~ciach
szko~y, w których przebywa~a osoba podejrzana o zaka~enie, i zalecenie stosowania si~~do
wytycznych GIS odnosz~cych si~~do osób, które mia~y kontakt z osob~~potencjalnie zaka~on~~za~~cznik nr 3.
DYREKTOR

Eko

Zespotu zk
miczno Adrflintcyjnych

gr Joan myt
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Za~~cznik nr 1

PROCEDURA POBYTU W SZKOLE
w czasie epidemii wirusa SARS-Cov-2
w Zespole Szkó~~Ekonomiczno-Administracyjnych
w Bydgoszczy
I.

Zakres procedury:

Procedura dotyczy sposobów post~powania osób doros~ych i uczniów w czasie ich pobytu
szkole.

w

Opis procedury:
Do szkoty przychodzi wy~~cznie zdrowy ucze~.
Przyj~cie ucznia jest jednoznaczne ze zgod~~rodzica/ opiekuna prawnego na ka~dorazowe badanie
uczniowi temperatury przed wej~ciem do placówki.
Egzaminy zewn~trzne dla uczniów odbywaj~~si~~w salach wyznaczonych w harmonogramie pracy
szkoty.
3. Na terenie szko~y nale~y u~ywa~~os~ony ust i nosa.
Stoliki dla uczniów ustawiane s~~w odleg~o~ci nie mniejszej ni~~1,5 m (1 ucze~-1 ~awka).
Ucze~~posiada w~asne przybory i materia~y, których nie mo~na po~ycza~.
Nale~y ograniczy~~aktywno~ci sprzyjaj~ce bliskiemu kontaktowi pomi~dzy uczniami, nauczycielem.
Zu~yte ~rodki ochrony osobistej umieszcza~~w specjalnie podpisanych
do tego pojemnikach.

i przygotowanych

Dezynfekcja wyposa~enia, por~czy, klamek, w~~czników ~wiat~a, klawiatur itp. odbywa si~~zgodnie z
harmonogramem prac przyj~tych w szkole.
Wszyscy pracownicy szko~y zachowuj~~dystans spo~eczny mi~dzy sob~, w ka~dej przestrzeni placówki,
wynosz~cy minimum 1,5 metra.
Pracownicy obs~ugi, administracji szko~y powinni ograniczy~~kontakt z uczniami
i nauczycielami.
Dost~p do placówki osób trzecich jest ograniczony.
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Za~~cznik nr 2

Procedura reagowania na sytuacj~~podejrzenia zaka~enia

wirusem SARS-Cov-2
uczniów/pracowników
Zespo~u Szkó~~Ekonomiczno-Administracyjnych
w Bydgoszczy
I.

Zakres procedury:

Przedmiotem procedury jest okre~lenie zasad post~powania w przypadku podejrzenia zachorowania ucznia lub personelu
na COVID 19.
H.

Opis procedury:

1. Post~powanie w razie podejrzenia choroby
Nale~y poinstruowa~~pracowników i uczniów szkoty, ~e w przypadku wyst~pienia u nich niepokoj~cych objawów nie
powinni przychodzi~~do szko~y, powinni pozosta~~w domu
s~nitarno- epidemiologiczn~~oddzia~em zaka~nym,

i skontaktowa~~si~~telefonicznie ze stacj~~
a w razie pogarszania si~~stanu zdrowia zadzwoni~~pod nr

999 lub 112 i poinformowa~, ~e mog~~by~~zaka~eni koronawirusem.
Zaleca si~~bie~~ce ~ledzenie informacji G~ównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dost~pnych na stronach
gis.gov.pl lub https://www.gov.pliweb/koronawirus/
a tak~e obowi~zuj~cych przepisów prawa.
W przypadku wyst~pienia u pracownika/ucznia niepokoj~cych objawów sugeruj~cych zaka~enie koronawirusem nale~y
niezw~ocznie odsun~~~go od innych osób. Ucze~~znajduje si~~w wydzielonej w tym celu sali pod opiek~~pracownika
wskazanego przez Dyrektora szko~y b~d~~inn~~osob~~do tego upowa~nion~. Pracownik zachowuje odleg~o~~~od ucznia
minimum 2m.
Obszar, w którym porusza~~si~~i przebywa~~pracownik/ucze~, nale~y podda~~gruntownemu sprz~taniu, zgodnie z
funkcjonuj~cymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekowa~~powierzchnie dotykowe (klamki, por~cze, uchwyty
itp.).
Nale~y stosowa~~si~~do zalece~~pa~stwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy nale~y wdro~y~~
dodatkowe procedury bior~c pod uwag~~zaistnia~y przypadek.

O Zaleca si~~przygotowanie i umieszczenie w okre~lonym miejscu (~atwy dost~p) potrzebnych numerów telefonów, w
tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, s~u~b medycznych.

HI.

Potwierdzenie zapoznania si~~z procedur~~
Wszyscy pracownicy placówki s~~zobowi~zani do bezwzgl~dnego przestrzegania powy~szej procedury.
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Za~~cznik nr 3
LISTA OSÓB PRZEBYWAJ~CYCH W NAJBLI~SZYM OTOCZENIU PRACOWNIKA
PODEJRZANEGO O ZAKA~ENIE
Dane osoby podejrzanej o zaka~enie:
Data zdarzenia:
L.p.

Nazwisko i imi~~osoby
przebywaj~cej w s~siedztwie
osoby podejrzanej o zaka~enie

Status (ucze~,
nauczyciel,
pracownik
administracji,
obs~ugi, rodzie)

Sposób kontaktu
(telefon, adres
poczty
elektronicznej,
inny)
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Za~~cznik nr 4
KARTA MONTTOROWANIA CODZIENNYCH PRAC PORZ~DKOWYCH
W ZESPOLE SZKÓ~~
EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH
W BYDGOSZCZY
Pomieszczenie/sala

Data i godzina
monitorowania

Czysto~~~
pod~óg
tak/nie

Dezynfekcja
powierzchni
dotykowych
tak/nie

Podpis
monitoruj~cego
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