Wytyczne sanitarne dotyczące przeprowadzania
Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego
1.

Maksymalna liczba osób na egzaminie zależy od
wielkości sali egzaminacyjnej przy założeniu,
że odległość pomiędzy osobami wynosi co najmniej 2 metry co daje 5 osób w sali o powierzchni nie mniejszej
niż 20 m2 .

2.

Sala, w której ma być przeprowadzany egzamin, musi być przewietrzana lub wyposażona we włączoną
wentylację nawiewno-wywiewną.

3.

Przed każdym egzaminem wymagane jest dezynfekowanie powierzchni dotykowych w sali egzaminacyjnej
tj.: stolików, ławek, pulpitów, klamek, włączników światła, poręczy itp.

4.

Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne muszą być regularnie i
starannie sprzątane, z użyciem wody z detergentem.

5.

Przed i w sali egzaminacyjnej w widocznym miejscu umieszcza się niniejsze Wytyczne oraz zalecenia GIS.
W toaletach powinny znajdować się informacje, jak skutecznie myć ręce.

6.

Osoby oczekujące na egzamin muszą zachować dystans społeczny m.in. 2 metry. W miarę możliwości
powinny oczekiwać na wolnym powietrzu.

7.

Przed salą egzaminacyjną mogą znajdować się wyłącznie zdający oraz osoby organizujące lub
przeprowadzające egzamin.

8.

Przed i w sali egzaminacyjnej oraz w toaletach musi być dostępny środek do dezynfekcji rąk na bazie
alkoholu min. 60%. Przed wejściem do sali egzaminacyjnej wszyscy zdający egzamin oraz członkowie
Zespołu Egzaminacyjnego i przedstawiciele CEM muszą zdezynfekować ręce.

9.

Osoba przystępująca do egzaminu musi być wyposażona w środki ochrony osobistej tj.: maseczkę i
rękawiczki oraz własny ołówek i gumkę. Podczas egzaminu zdający i członkowie Zespołu Egzaminacyjnego
oraz przedstawiciele CEM muszą mieć założoną maseczkę (dokładnie zakrywającą usta i nos) i rękawiczki.
W przypadkach uzasadnionych zdrowotnie oraz w celu skorzystania z napoju lub posiłku dopuszcza się
czasowe zdjęcie maseczki. Wyjątkowo dopuszcza się stosowanie przyłbicy zamiast maseczki.

10. W celu konieczności potwierdzenia tożsamości przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego lub przedstawiciel
CEM zwraca się o chwilowe opuszczenie maseczki w celu okazania twarzy. W miarę możliwości osoby
wpuszczające do sali egzaminacyjnej dokonują u zdającego bezdotykowego pomiaru temperatury.
11. Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego lub przedstawiciel CEM informuje
zdających o wytycznych zawartych w punktach 12-18.
12. W przypadku stwierdzenia objawów (w szczególności podwyższonej temperatury, kaszlu lub kataru),
wskazujących, że osoba zgłaszająca się na egzamin może stanowić zagrożenie związane z
rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2, osoba nie może przystąpić do egzaminu. Okoliczność ta jest
odnotowywana w protokole egzaminacyjnym z podaniem danych personalnych tej osoby oraz przyczyną
niedopuszczenia do egzaminu.
13. W przypadku stwierdzenia u siebie w trakcie trwania egzaminu złego samopoczucie zdający informuje o tym
przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego, który może przerwać egzamin. Okoliczności te są
odnotowywane w protokole egzaminacyjnym, z podaniem danych personalnych zdającego oraz przyczyny
przerwania egzaminu.
14. W przypadku zaobserwowania u zdającego w trakcie trwania egzaminu podejrzanych objawów,
przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego może przerwać takiej osobie egzamin. Okoliczności te są
odnotowywane w protokole egzaminacyjnym, z podaniem danych personalnych zdającego oraz przyczyny
przerwania egzaminu.
15. W przypadkach, o których mowa w pkt. 12-14, osoba, u której pojawiły się objawy, powinna oczekiwać na
transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób.
16. Wszelkie formularze, karty odpowiedzi oraz testy egzaminacyjne rozdają oraz odbierają od zdających
wyłącznie członkowie Zespołu Egzaminacyjnego lub przedstawiciele CEM. Zabrania się zdającym
przemieszczania w tym celu po sali egzaminacyjnej.
17. W
celu
oddania
materiałów
egzaminacyjnych,
chęci
zgłoszenia
informacji
związanej
z samopoczuciem lub pytań związanych z przebiegiem egzaminu, zdający zwracają się do Zespołu
Egzaminacyjnego przez podniesienie ręki.
18. Zdający, członkowie Zespołu Egzaminacyjnego, a także przedstawiciele CEM zobowiązani są stosować się
do wytycznych sanitarnych zawartych w przepisach powszechnych oraz wydanych przez GIS i inne
uprawnione podmioty.
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