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WEWNĘTRZNE PROCEDURY POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA 
ZAKAŻENIA U CZŁONKA ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO LUB ZDAJĄCEGO  

W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. KEN W GOGOLINIE 
w stanie zagrożenia epidemicznego na czas egzaminu maturalnego 2020 

 

I. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego 
lub zdającego 

1.  Jeżeli  zdający  lub  członek  Zespołu  Nadzorującego  przejawia  niepokojące  objawy 
choroby,  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  2 m  odległości  od 
innych osób. 

2.  Przewodniczącego  Zespołu  Egzaminacyjnego  niezwłocznie  powiadamia 
rodziców/prawnych opiekunów zdającego egzamin maturalny o zaistniałej sytuacji w celu 
pilnego  odebrania  go  ze  szkoły  oraz  informuje  właściwą  powiatową  stację  sanitarno‐
epidemiologiczną w Krapkowicach  (tel: 77 446 67 40)  lub Powiatową Stację  Sanitarno  ‐ 
Epidemiologiczna Województwa Opolskiego ( tel. 77 442 85 00), a w razie pogarszania się 
stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe. 

 

II. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu szkoły 

 
1. Pracę w szkole podejmują jedynie osoby zdrowe. 

2.  Pracownicy  powyżej  60.  r.  życia  lub  z  istotnymi  problemami  zdrowotnymi  przed 
ewentualnym  podjęciem  pracy,  składają  oświadczenie  o świadomości  zagrożeń 
epidemicznych. 

3.  W  szkole  wyznaczone  jest  pomieszczenie  do  izolacji  osoby  przejawiającej  objawy 
chorobowe (pomieszczenie nr 28 usytuowane na 1 piętrze budynku szkoły). 

4.  Pracownicy  szkoły  są  poinstruowani,  że  w  przypadku  wystąpienia  niepokojących 
objawów  nie  podejmują  pracy,  powiadamiają  pracodawcę  poprzez  dostępne  środki   
powiadamiania lub telefonicznie na nr  tel.  77 4666235 , pozostają w domu, kontaktują się 
z właściwą powiatową stacją sanitarno‐epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu 
zdrowia,  dzwonią  pod  numer  999  lub  112  i informują,  że  mogą  być  zarażeni 
koronawirusem. 

5.  Szkoła  zobowiązuje  się  do  bieżącego  śledzenia  informacji  Głównego  Inspektora 
Sanitarnego  i  Ministra  Zdrowia   oraz  obowiązujących  przepisów  prawa,  za  co  osobą 
odpowiedzialną jest pełnomocnik Dyrektora Liceum. 
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6. W budynku szkoły, w widocznym miejscu umieszczone są numery  telefonów do służb 
medycznych i stacji sanitarno – epidemiologicznej. 

7. W przypadku wystąpienia u członka ZN niepokojących objawów, sugerujących zakażenie 
koronawirusem  niezwłocznie  odsuwa  się  go  od  pracy.  Wstrzymuje  się  pracę  całego 
Zespołu Nadzorującego, w którego skład wchodził dany pracownik.  

8. Niezwłocznie powiadamia się powiatową stację sanitarno‐epidemiologiczną                  i 
stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

9.  Obszar,  w  którym  poruszał  się  i  przebywał  pracownik  ,  poddaje  się  gruntownemu 
sprzątaniu  i dezynfekcji  powierzchni  dotykowych.  W  przypadku  gdy  pracownik  był 
członkiem  Zespołu  Nadzorującego  wyłączeniu  podlega  sala  egzaminacyjna, 
w  której  pracownik  prowadził  nadzór  nad  prawidłowym  przebiegiem  egzaminu 
maturalnego. 

10. Ustala się  listę osób przebywających z osobą podejrzaną o zakażenie. Powiadamia się 
osoby podejrzane o zakażenie tylko w sposób bezkontaktowy                   (telefonicznie) za 
co osobą odpowiedzialną jest pełnomocnik Dyrektora Liceum.  

11.  Każdy  pracownik  podejrzany  o  zakażenie  bez  względu  na  występowanie  objawów 
zakażenia zobowiązany jest osobiście poinformować właściwą powiatową stację sanitarno‐
epidemiologiczną o podejrzeniu zakażenia. 

 

III. Kryteria kwalifikacji do dalszego postępowania  osób, które miały bliski kontakt 
z osobą zakażoną. 

1. Postępowaniu  podlega  osoba,  która  spełnia kryteria  kliniczne  oraz  kryteria 
epidemiologiczne: 

a) kryteria kliniczne: 
Każda  osoba,  u  której  wystąpił co  najmniej  jeden z  wymienionych  objawów 
ostrej infekcji układu oddechowego: 

– gorączka 
– kaszel 
– duszność 

 
b) kryteria epidemiologiczne 

Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co 
najmniej jedno z następujących kryteriów: 

 
–  podróżowała  lub  przebywała  w  regionie,  w  którym  stwierdzono 
przypadki  koronawirusa; 
– miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie  (kontakt 
z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym);  
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–  pracowała  lub  przebywała  jako  odwiedzający w  jednostce  opieki 
zdrowotnej,  w  której  leczono  pacjentów  zakażonych  nowym 
koronawirusem; 

 
2. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 
 2.1  Przy  wejściu  do  budynku  obowiązuje  obligatoryjny  nakaz  nałożenia  maseczek 
zasłaniających usta  i nos oraz dezynfekowania  rąk przez wszystkie osoby wchodzące na 
teren szkoły. 

2.2   Na  terenie  szkoły obowiązuje bezwzględne noszenie maseczek  zasłaniających usta  i 
nos oraz regularne mycie rąk wodą z mydłem przez pracowników i osoby zdające egzamin 
maturalny, w  szczególności  po  przyjściu  do  szkoły,  przed  jedzeniem,  po   skorzystaniu  z 
toalety i po powrocie ze świeżego powietrza. 

2.3 W szkole prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem  utrzymania  czystości  ciągów  komunikacyjnych,  dezynfekcji  powierzchni 
dotykowych  –  poręczy,  klamek  i  powierzchni  płaskich,  
w  tym  blatów  w  salach  i  w pomieszczeniach  użytkowanych  w  czasie  egzaminu 
maturalnego, włączników klawiatury np. domofonów. 

2.4 Dezynfekcję przeprowadza się ściśle z zaleceniami producenta środka do dezynfekcji. 

2.5 W każdym pomieszczeniu  wyznaczonym do zdawania egzaminu maturalnego znajduje 
się wyznaczone miejsce do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją obsługi. 

2.6  Dezynfekcję  pomieszczenia  przeznaczonego  do  zdawania  egzaminu  maturalnego 
przeprowadza  się w  czasie  nieobecności  zdających w  pomieszczeniu,  z uwzględnieniem 
czasu  potrzebnego  na  wywietrzenie  pomieszczenia.  Podczas  dokonywania  dezynfekcji 
grupa  zdających    przebywa  poza  pomieszczeniem    (dezynfekcja  nie może  odbywać  się 
jednocześnie w dwóch salach przyległych do siebie). 

2.7  Członkowie  Zespołu  Nadzorującego  i  pozostali  pracownicy  szkoły  są  zaopatrzeni w 
indywidualne  środki  ochrony  osobistej:  jednorazowe  rękawiczki,  osłona  na  usta  i  nos, 
przyłbice. 

2.8  W  pomieszczeniach  sanitarno‐higienicznych  wywieszone  są  plakaty  
z  zasadami prawidłowego mycia  rąk, a przy dozownikach  z płynem do dezynfekcji  rąk – 
instrukcje. 

2.9 Toalety dezynfekuje się na bieżąco. Na drzwiach każdej z toalet po zewnętrznej  stronie 
drzwi  jest  umieszczony  napis  o  zakazie wstępu  do  toalety  która  była  użytkowana  i  nie 
została poddana dezynfekcji 

 

IV. Postanowienia końcowe 

 
1. Wszyscy  pracownicy  szkoły  oraz  osoby wchodzące w  skład  Zespołów  Nadzorujących  
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w  czasie  trwania  egzaminu  maturalnego  są  zobowiązani  do  podpisania  oświadczenia, 
akceptując i zobowiązując się do przestrzegania niniejszej procedury  

2.  Procedura  jest  dostosowana  i  uszczegółowiona  do  indywidualnych  warunków 
lokalowych i osobowych Liceum Ogólnokształcącego w Gogolinie. 

3.  Procedura  może  podlegać  ciągłym  zmianom,  w  zależności  od  przebiegu  
i rozwoju sytuacji pandemii na terenie naszego kraju lub gminy. 

4. O wszelkich  zaistniałych  zmianach  rodzice/opiekunowie oraz   osoby przystępujące do 
egzaminu  maturalnego    będą  informowani  przez  Dyrektora  Szkoły  komunikatami 
zamieszczanymi na stronie internetowej szkoły 

5. Procedura obowiązuje od dnia 08.06.2020 r. do odwołania. 

 


