
Procedury organizacyjno sanitarne dotyczące egzaminów poprawkowych w Zespole Szkół 
Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim w celu zapobiegania 

zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 

 W egzaminach poprawkowych nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, 

którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.   

 Brak wstępu na teren jednostki systemu oświaty osób, których obecność nie jest konieczna do 

przeprowadzenia egzaminów poprawkowych.  

 Uczniowie, którzy mają egzaminy poprawkowe przychodzą na nie zgodnie z harmonogramem, 15 

min. przed wyznaczoną godziną egzaminu. Czekają przed wejściem głównym do szkoły. Nauczyciel 

będący w komisji egzaminacyjnej wprowadza uczniów na egzamin. Po skończonym egzaminie 

nauczyciel wyprowadza uczniów ze szkoły. 

 Uczniowie przychodzący na egzamin zobowiązani są do stosowania środków ochrony osobistej: 

maski, przyłbice, rękawice oraz posiadania własnych przyborów piśmienniczych i zachowania 

odpowiedniego dystansu społecznego. 

 Przy wejściu do szkoły jest umieszczony płyn do dezynfekcji rąk i wszystkie osoby wchodzące 

zobligowane są do korzystania z niego.  

 W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego 

mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.  

 Zapewnia się środki ochrony indywidualnej dla pracowników szkoły: maski, przyłbice, rękawiczki, 

oraz instrukcje prawidłowego ich stosowania.  

 Zobowiązuje się kadrę do konieczności stosowania środków ochrony osobistej (np. rękawiczek, 

maseczek, przyłbic.) oraz mycia i dezynfekcji rąk, w tym szczególnie:  

a. przed i po kontakcie młodzieżą,   

b. po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem,  

c. po usunięciu środków ochrony osobistej,  

 Zużyte i jednorazowe środki ochrony osobistej wyrzuca się do zamykanych, wyłożonych workiem 

foliowym koszy znajdujących się w łazienkach.  

 Obowiązuje regularne wietrzenie pomieszczeń, przynajmniej raz na godzinę.   

 Należy dezynfekować często używane powierzchnie użytkowe i wyposażenie wykorzystywane w 

trakcie egzaminów poprawkowych.   

 Ścieżką szybkiej komunikacji z rodzicami młodzieży w przypadku ich złego samopoczucia jest 

kontakt telefoniczny. W placówce wyznaczone jest i przygotowane pomieszczenie (wyposażone 

m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę 

w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.  

 W łatwo dostępnym miejscu umieszczone są numery telefonów do: organu prowadzącego, 

kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.  

 W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika zajęć niezwłoczne 

podjęcie kroków mających na celu odizolowanie w odrębnym pomieszczeniu tej osoby od innych 

osób przebywających w placówce. Następnie należy zawiadomić rodzinę bądź osoby wskazane do 

kontaktu o zaistniałej sytuacji oraz skontaktować się telefonicznie z powiatową stacją sanitarno-

epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie z procedurą 

ogólną.  


