Procedury sanitarne dla zdających egzamin maturalny.
1.Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących
chorobę zakaźną.
2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub
izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach
domowych.
3. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów
komórkowych, maskotek. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za pozostawione na
terenie szkoły rzeczy.
4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla,
kalkulatora itd.
5. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą.
6. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić
budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu we wskazanym
miejscach, zachowując pomiędzy sobą odpowiednie odległości.
7. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co
najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
8.W czasie przemieszczania się po szkole zdający bezwzględnie podporządkowują się wskazówkom
osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo epidemiologiczne na teranie budynku.
9.Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub
wielorazową, materiałem, przyłbicą –w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą
zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem
sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
10.Zdający muszą znać numery sal , w których zdają egzaminy (informacja dostępna po zalogowaniu
się do systemu OBIEG).
11.Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może
poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne
jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
12.Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.
13.Przed i po skorzystaniu z dostępnego na egzaminie słownika zdający dezynfekuje ręce
dostępnym, przeznaczonym do tego środkiem.
14. W czasie egzaminu obowiązują zasady bezpieczeństwa:
1) zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi
2) obowiązek zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do
toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym

3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu
i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
15.Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z
własnego długopisu.
16. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej
na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich
15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem
egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
17. Po egzaminie zdający opuszczają budynek zgodnie z zaleceniami członków zespołu nadzorującego
zachowując bezpieczne odległości pomiędzy sobą.
18. Po wyjściu ze szkoły należy unikać spotkań w grupie, a wrażeniami z egzaminu można dzielić się
korzystając z mediów społecznościowych i komunikatorów.

