
Procedura postępowania na wypadek zakażenia 
koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 obowiązująca          
w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu                       
w Giżycku w czasie egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 
roku szkolnego 2020/2021 
 
Na podstawie: 
  
Cel procedury:   zapobieganie zakażeniu i rozprzestrzenianiu się COVID-

19 oraz działania wynikające z pojawienia się zakażenia w placówce. 

Osobą odpowiedzialną za wdrożenie procedury jest dyrektor placówki 

zaś osobami odpowiedzialnymi za realizację procedury pracownicy 

placówki.  

   
    1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający,    

        nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych     

        sugerujących chorobę zakaźną. Podejrzewający u siebie   chorobę  

        nie powinien przychodzić do pracy, ma obowiązek pozostać                      

        w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno –  

        epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się  

        stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że  

        może być zakażony koronawirusem. 

 
     2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca  

         w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli  

         przebywa domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach  

         domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją                

         w warunkach domowych, chyba że jest ozdrowieńcem lub przyjęła  

         dwie dawki szczepionki. 

 
     3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren  

         szkoły, 

  

     4. Pracownik szkoły będący na stanowisku pracy, w razie wystąpienia  

         niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem,  

         niezwłocznie telefonicznie informuje o tym dyrektora lub  

         wicedyrektora i odsuwa się z miejsca pracy do pokoju 18. Dyrektor/  

         wicedyrektor informuje o zdarzeniu  właściwą stację sanitarno- 



         epidemiologiczną i przekazuje ściśle otrzymane polecenia. Gdy   

         sytuacja ma miejsce po rozpoczęciu egzaminu, dyrektor/  

         wicedyrektor informuje powiatową stację sanitarno – 

         epidemiologiczną oraz OKE. 

 

     5. Zdający, w razie wystąpienia niepokojących objawów   

         sugerujących zakażenie koronawirusem, przez podniesienie  

         ręki sygnalizuje potrzebę opuszczenia sali egzaminacyjnej;  

         udaje się do pokoju 18 i czeka na polecenia. Członek komisji  

         egzaminacyjnej niezwłocznie telefonicznie informuje o tym  

         dyrektora lub wicedyrektora, a ten powiadamia informuje  

         powiatową stację sanitarno - epidemiologiczną oraz OKE. 

 
     6. Jeśli stan zdającego nie wymaga interwencji służb sanitarnych,  

          zdający udaje się do domu własnym transportem i kontaktuje                      

          z lekarzem pierwszego kontaktu. 

 

     7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik/ zdający,  

         należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zdezynfekować   

         powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz  

         zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez  

         inspektorat sanitarny. 

 

     8. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego  

         inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć  

         dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

 

     9. Dyrektor ustala listę osób przebywających w tym samym czasie                  

         w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba  

         podejrzana o zakażenie. 
 


