
 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem                         

u zdającej osoby lub u członków zespołu nadzorującego przebieg egzaminu 

ósmoklasisty  w roku szkolnym 2020/2021 

   

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów (przed egzaminem 

ósmoklasisty) członkowie zespołów nadzorujących lub inne osoby związane  

z przeprowadzaniem egzaminu (również osoby nie będące pracownikami 

placówki) nie przychodzą do pracy oraz informują o tym fakcie przewodniczącego 

zespołu egzaminacyjnego. Obowiązkiem danych osób jest pozostanie w domu, 

kontakt telefoniczny z lekarzem POZ, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 

zadzwonić pod nr 999 albo 112 i poinformować, że mogło nastąpić zakażenie 

koronawirusem. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego wyznacza 

natychmiastowe zastępstwo  z listy pracowników rezerwowych.  

2. Zalecane jest śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego 

(www.gis.gov.pl) oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), a także 

obowiązujących przepisów prawa. 

3. W szkole sala nr 9 będzie pomieszczeniem przeznaczonym do izolacji osób 

wykazujących objawy sugerujące zakażenie koronawirusem. Pomieszczenie 

zostanie wyposażone w płyn do dezynfekcji oraz środki ochrony osobistej. 

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2, należy 

niezwłocznie odsunąć go od pracy. Następnie należy powiadomić pracownika  

o konieczności skontaktowania się z lekarzem POZ. Obszar, w którym poruszał 

się pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi 

procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, 

uchwyty).  

5. W przypadku wystąpienia u zdającej osoby lub członka zespołu nadzorującego lub 

innej osoby biorącej bezpośredni udział w przeprowadzaniu egzaminu w danej sali 

egzaminacyjnej niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2, 

należy niezwłocznie przerwać egzamin oraz odizolować daną osobą do 

przygotowanego pomieszczenia (sala nr 9 lub izolatka), wyposażonego w środki 

dezynfekcyjne. 



6. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu 

nadzorującego lub innej osoby uczestniczącej w przeprowadzaniu egzaminu 

przejawiającej objaw choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym 

miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie informuje o tym 

fakcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, z którym ustala sposób  

postępowania. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powinien w możliwie 

najszybszy sposób zapewnić zastępstwo za członka zespołu, który nie może brać 

dalszego udziału w przeprowadzaniu danego egzaminu. Jeśli jest to możliwe, 

dyrektor OKE może wydać zgodę na zakończenie 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 opisanej powyżej sytuacji 

przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o przerwaniu  

i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do 

egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji  będzie wynikało, że takie 

rozwiązanie jest niezbędne.   

7. W przypadku pojawienia  się objawów chorobowych u zdających przewodniczący 

zespołu nadzorującego podejmuje decyzję o odizolowaniu uczennicy. Natychmiast  

informuje przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zgłasza ten fakt 

dyrektorowi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, powiadamia o zaistniałej sytuacji 

właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną oraz rodziców/opiekunów prawnych 

wychowanki. W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia dziecka należy 

wezwać  pogotowie ratunkowe. W sytuacji, gdy stan zdrowia nie wymaga pilnej 

interwencji pogotowia ratunkowego, uczennicą zajmuje się pielęgniarka lub inny 

wyznaczony przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego pracownik 

ośrodka.   

8. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub wyznaczony przez niego pracownik  

ustala listę osób przebywających z osobą podejrzaną o zakażenie. Lista osób 

zostaje przekazana do właściwej stacji sanitarno - epidemiologicznej. Wszystkie 

osoby wskazane na  liście zobowiązane zostają do przestrzegania zaleceń GIS.  

9. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zaleca kontakt z właściwą stacją 

sanitarno - epidemiologiczną w przypadku wątpliwości, co do sposobu 

postępowania.  


