
Załącznik nr 1 

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażeniem 

koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 w czasie  

egzaminu ósmoklasisty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) W przypadku wystąpienia u zdającego    
niepokojących objawów sugerujących 
zakażenie SARS-CoV-2, następuje  
niezwłoczne przerwanie egzaminu tego 
zdającego i jego odizolowanie w odrębnym 
pomieszczeniu. 
 

2) Po odizolowaniu zdającego, przewodniczący 
zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie 

 

 

 

 

1) W przypadku wystąpienia konieczności 
odizolowania członka zespołu 
nadzorującego lub innej osoby 
uczestniczącej w przeprowadzaniu 
egzaminu przejawiającej objawy 
choroby, przewodniczący zespołu 
egzaminacyjnego niezwłocznie 
powiadamia o tym fakcie dyrektora 

 

Odrębne pomieszczenie do izolacji 
• Dyrektor wydziela odrębne pomieszczenie, które pełni funkcję izolatki.  

• Pomieszczenie jest regularnie, co najmniej raz dziennie sprzątane i dezynfekowane.  

• Z pomieszczenia usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub 
dezynfekować.  

Izolacja zdającego Izolacja członka zespołu 

nadzorującego  

Pracownicy szkoły oraz członkowie zespołów nadzorujących niebędący pracownikami szkoły     

w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy. Powinni 

pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem POZ, a w razie pogarszania się stanu zdrowia – 

zadzwonić pod nr 999 albo 112 

W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2: 

• następuje  niezwłoczne odsunięcie go od pracy i izolacja w odrębnym pomieszczeniu. 

•  pracownik zostaje poinformowany o konieczności skontaktowania się z lekarzem POZ.  

• obszar, w którym poruszał się pracownik, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, 

zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz następuje dezynfekcja powierzchni 

dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty). 



powiadamia rodziców/ prawnych 
opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w 
celu pilnego odebrania go ze szkoły, a w razie 
pogarszania się stanu zdrowia zdającego – 
także pogotowie ratunkowe. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

okręgowej komisji egzaminacyjnej,           
z którym ustala dalszy sposób 
postępowania. 
 

2) Przewodniczący zespołu egzamin. 
powinien – tak szybko, jak jest to 
możliwe – zapewnić zastępstwo za 
członka zespołu, który nie może brać 
udziału w przeprowadzaniu danego 
egzaminu. Jeżeli nie będzie to możliwe, 
dyrektor OKE może wydać zgodę na 
zakończenie przeprowadzania 
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. 

 

3) W przypadku gdy stan zdrowia nie 
wymaga interwencji zespołu 
ratownictwa medycznego, nauczyciel 
powinien udać się do domu 
transportem indywidualnym, pozostać 
w domu i skorzystać z teleporady 
medycznej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu nadzorującego lub 

innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej objawy choroby w odrębnym 

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć 

decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do 

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

niezbędne. 

• Po zakończeniu procedury pracownik szkoły, który kontaktował się z izolowanym najpierw 

dezynfekuje rękawice, następnie poprawnie, zgodnie z instrukcją zdejmuje maseczkę i 

fartuch z długim rękawem i na koniec rękawice. 

• Izolatka, w której przebywał chory jest bardzo dokładnie sprzątana z użyciem właściwych 

detergentów, wietrzona i odkażana. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, 

należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie 

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

• Dyrektor ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w szkole, z którymi 

przebywała osoba podejrzana o zakażenie. 

• Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy 

ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 


