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INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 
WIRUSEM COVID-19 PODCZAS EGZAMINU MATURALNEGO                                        

w VII Liceum Ogólnokształcącym                                                                                    
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu 

 
Podstawa prawna: 
wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów 
przygotowane przez Centralną Komisję Edukacyjną, Ministerstwa Edukacji 
Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny (z dnia 15.05.2020 r.) 
 
Szczegółowe rozwiązania organizacyjne w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem 
COVID-19 członka zespołu nadzorującego: 

1. Jeżeli członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, 

przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego          

informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. 

2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia odizolowanie członka zespołu 

nadzorującego  przejawiającego objawy choroby w sali nr 14 lub wyznaczonym 

miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób oraz powiadamia 

powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych 

instrukcji i poleceń. 

3. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu                 

nadzorującego przejawiającego objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub 

wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie 

powiadamia o tym fakcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjne oraz Wydział 

Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu. 

4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powinien zapewnić zastępstwo            za 

członka zespołu, który nie może brać udziału w przeprowadzaniu danego       

egzaminu. 

5. 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. 

6. Informację o wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje się w protokole przebiegu 

egzaminu w danej sali oraz w protokole zbiorczym. 

 
Szczegółowe rozwiązania organizacyjne w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem 
COVID-19 zdającego: 

1. Jeżeli zdający przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu 

nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym                  

przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. 

2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie przerywa egzamin tego 

zdającego. 
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3. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia odizolowanie zdającego  

przejawiającego objawy choroby w sali nr 14 lub wyznaczonym miejscu                   z 

zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób. 

4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje właściwą powiatową stację 

sanitarno-epidemiologiczną oraz Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu. 

5. W razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego przewodniczący zespołu         

egzaminacyjnego informuje pogotowie ratunkowe. 

6. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa       

medycznego, zdający 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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


