
Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID 19 podczas egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji zimowej 2021 r. odbywającego się na terenie 

 Zespołu Szkół Ekonomicznych w Toruniu  

 

1. Zdający, pracownicy szkoły oraz członkowie zespołów nadzorujących niebędący pracownikami,                         

w przypadku pojawienia się u nich niepokojących objawów sugerujących zakażenie 

koronawirusem (gorączka, kaszel, duszności itp.) nie przychodzą do szkoły/ pracy lecz powinni 

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

zadzwonić pod nr 999 albo 112. Zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego 

(www.gis.gov.pl) oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujących 

przepisów prawa. 

2. W szkole (przy wejściu do budynku oraz w sekretariacie) znajduje się wykaz niezbędnych 

numerów telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych, które 

powinny zostać powiadomione w sytuacji podejrzenia przebywania na terenie szkoły osoby 

zakażonej koronawirusem. 

3. W szkole znajduje się pomieszczenie zwane „izolatorium" wyposażone w płyn do dezynfekcji, 

rękawiczki, maseczki ochronne, przyłbice, fartuchy ochronne i czepki. Przeznaczone jest ono do 

izolacji osób, zarówno pracowników, członków zespołów nadzorujących niebędących 

pracownikami, jak i zdających, u których stwierdzono niepokojące objawy sugerujące zakażenie 

SARS-CoV-2. 

4. W przypadku wystąpienia u zdającego lub członka zespołu nadzorującego, lub innej osoby 

biorącej bezpośredni udział w przeprowadzaniu egzaminu na danej sali egzaminacyjnej 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2, należy niezwłocznie przerwać 

egzamin tego zdającego, a przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu 

nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia 

odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym 

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 1,5 m odległości od innych 

osób. 

5. W przypadku stwierdzenia u zdającego przebywającego na terenie szkoły niepokojących objawów 

sugerujących zakażenie koronawirusem zostaje on niezwłocznie umieszczony w izolatorium, a 

rodzic/opiekun niepełnoletniego zdającego zostaje telefonicznie poinformowany o zaistniałej 

sytuacji w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły. W razie pogarszania się stanu zdrowia 

zdającego przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje pogotowie ratunkowe. 

http://www.gis.gov.pl/
http://www.gov.pl/web/koronawirus


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. 

7. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów 

sugerujących zakażenie SARS-CoV-2 zostaje on niezwłocznie odsunięty od pracy. Należy 

poinformować pracownika o konieczności skontaktowania się z lekarzem POZ. 

8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik lub zdający z podejrzeniem zachorowania 

zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu a powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, blaty, 

uchwyty itd.) dezynfekcji. 

9. W przypadku wystąpienia u zdającego lub członka zespołu nadzorującego, lub innej osoby 

biorącej bezpośredni udział w przeprowadzaniu egzaminu na danej sali egzaminacyjnej 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2, należy niezwłocznie przerwać 

egzamin tego zdającego, a przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu 

nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia 

odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym 

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 1,5 m odległości od innych 

osób. 

 

Liliana Adamczyk – dyrektor ZSE 

 


