ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
W TRAKCIE SESJI EGZAMINACYJNYCH CAMBRIDGE ENGLISH QUALIFICATIONS
W ZWIĄZKU Z COVID-19
I ZASADY DOTYCZĄCE MIEJSCA
1. Należy bezwzględnie przestrzegać ograniczeń i kontrolować liczbę osób przebywających
na terenie wydarzenia, tak by na jedną osobę przypadały przynajmniej 4 metry kwadratowe.
2. Układ przestrzenny (ustawienie krzeseł, stołów etc.) powinien zostać zorganizowany w sposób:
o

zapewniający zachowanie odległości między uczestnikami egzaminu min. 2 metry;

o

uniemożliwiający samodzielny wybór miejsca przez uczestnika (specjalnie oznakowane
i przypisane do danej osoby miejsca).

3. Przy wejściu na teren objęty egzaminem oraz w każdej sali egzaminacyjnej należy zapewnić
dozownik z płynem do dezynfekcji rąk dostępny dla uczestników.
4. Należy zapewnić regularne (kilka razy w ciągu dnia) czyszczenie powierzchni wspólnych, z którymi
stykają się uczestnicy, takich jak: toalety, klamki, poręcze, blaty, oparcia krzeseł, włączniki
świateł, przyciski, uchwyty oraz innych, często dotykanych powierzchni.
5. Należy utrzymywać w pomieszczeniach dobrą wentylację, często je wietrzyć (szczególnie
przed, jak i po każdej części egzaminu) oraz kompleksowo sprzątać przy wykorzystaniu
odpowiednich środków czyszczących.
6. Miejsce egzaminu powinno zostać wyposażone w instrukcję dotyczącą mycia rąk, zdejmowania
i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem
do dezynfekcji – instrukcja prawidłowej dezynfekcji rąk.
7. W miarę możliwości należy zapewnić bezdotykowe wejście na teren (np. otwarcie na stałe
i zablokowanie drzwi).
8. Należy maksymalnie jak to jest tylko możliwe ograniczyć możliwość kontaktu osób wchodzących
i wychodzących, ograniczyć możliwość zbierania się uczestników w ciągach komunikacyjnych
w sposób uniemożliwiający zachowanie odpowiedniego dystansu.
9. Szatnię / punkt przechowywania rzeczy osobistych uczestników należy zorganizować tak,
by stanowiska dla poszczególnych osób były od siebie oddalone, rzeczy pozostawiane
pod nadzorem osoby odpowiadającej za pomieszczenie, przy czym wchodzenie do takiego
pomieszczenia winno odbywać się pojedynczo, a osoba za nie odpowiedzialna powinna zostać
wyposażona w środki ochrony indywidualnej.
10. W toaletach należy zapewnić płynne mydło, płyn do dezynfekcji rąk oraz ręczniki jednorazowe
papierowe (zakaz używania suszarek do rąk).
11. Należy wyznaczyć i przygotować pomieszczenie, w którym będzie można czasowo odizolować
osobę w przypadku pojawienia się objawów chorobowych.
12. Należy przygotować i umiesić w łatwo dostępnym miejscu potrzebnych numerów telefonów
do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.

II UCZESTNICY I OBSŁUGA EGZAMINU
1. Należy wyznaczyć osobę ds. przeciwdziałania COVID- 19, której zadaniem jest przygotowanie
i wdrożenie wszystkich niezbędnych procedur dot. COVID - 19 na danym egzaminie.
2. Uczestnik powinien zostać wcześniej poinstruowany, że w przypadku wystąpienia niepokojących
objawów w dniu egzaminu nie powinien na nie przychodzić, powinien pozostać w domu,
postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego / Ministerstwa Zdrowia
i skontaktować się niezwłocznie z lekarzem lub powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną,
oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112
i poinformować o swoich objawach.
3. Zaleca się mierzenie temperatury u uczestników / pracowników obsługi za ich zgodą
przez obsługę ̨ (osobę wyznaczoną) za pomocą bezdotykowego termometru lub kamer
termowizyjnych.
4. Wszystkie osoby obecne w miejscu prowadzenia egzaminu zobowiązane są do podpisania
oświadczenia o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwskazań do uczestniczenia w wydarzeniu.
5. Obowiązkowe jest stosowanie przez uczestników / pracowników obsługi środków ochrony
osobistej - maseczek / przyłbic.
6. Uczestnicy zobowiązani są do częstego mycia dłoni oraz odkażania ich preparatami na bazie
alkoholu (min. 60%).
7. Osoby obsługujące uczestników egzaminu (inwigilatorzy) zobowiązani są do zakładania
jednorazowych rękawiczek za każdym razem, gdy dystrybuują materiały egzaminacyjne wśród
kandydatów lub zbierają je po zakończonej części egzaminu (rękawiczki zapewnia Centrum
Egzaminacyjne).
8. Uczestnicy egzaminu Cambridge English Qualifications są zobowiązani do posiadania własnych
przyborów piśmienniczych (ołówki, czarne długopisy, gumki, temperówki) - UWAGA! Centrum
Egzaminacyjnie NIE BĘDZIE MIAŁO zapasowych materiałów dla kandydatów.
9. Ograniczenia rzeczy przyniesionych na sesję egzaminacyjną do niezbędnego minimum. (przybory
do pisania, woda, leki, ew. coś do jedzenia).

III USTALENIA KOŃCOWE
1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie,
trudności w oddychaniu, uczestnik/obsługa spotkania nie powinien uczestniczyć w egzaminie.
Powinien zostać poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału
zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym
lub powiadomienie 999 albo 112.
2. Konieczne jest ustalenie listy osób (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie na egzaminie
i zastosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie
https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały
kontakt z zakażonym.
3. Należy też powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną
i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
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