
Procedury bezpieczeństwa dotyczące obecności uczniów Liceum 

Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile 

 w  szkole w okresie pandemii 
 

Abituriencie, uczniu - przystępujesz do egzaminów. Zapoznaj się z ich harmonogramem. 

Przeczytaj uważnie przedstawione poniżej procedury bezpieczeństwa. 

 

1. Do egzaminów przeprowadzonych w szkole mogą przystąpić osoby zdrowe, bez 

objawów choroby zakaźnej.  

2. Zdający, w  domu którego przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, nie 

powinien uczestniczyć w egzaminie. Ze wszystkimi domownikami musi pozostać 

w domu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

3. W drodze do i ze szkoły należy zachować odpowiedni dystans społeczny. 

4. Z szatni  należy korzystać według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły. 

5. Po wejściu do szkoły, każdy zdający i pracownik powinien zdezynfekować ręce 

płynem znajdującym się na stoliku przy drzwiach wejściowych. Jeżeli istnieją 

przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji, należy 

natychmiast umyć ręce wodą z mydłem. 

6. Podczas pobytu w szkole bezwzględnie należy stosować zasady higieny: często myć 

ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. Należy także unikać dotykania 

oczu, nosa, ust. 

7. Należy unikać większych skupisk osób i zachować dystans przebywając na korytarzu, 

w toalecie i innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 

8. Należy zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania 

i kasłania. 

9. Wszystkie osoby przemieszczające się wewnątrz budynku szkoły zobligowane są do 

noszenia maseczki ochronnej lub przyłbicy. W/w środki ochrony można zdjąć po 

zajęciu miejsca w klasie, gdzie odbywają się egzaminy. W sytuacji kolejnego 

przemieszczania się, należy ponownie założyć maseczkę lub przyłbicę. 

10. W grupie może przebywać do 10 zdających. W uzasadnionych przypadkach można 

zwiększyć liczbę osób – nie więcej niż o 2. 

11. Podczas przebywania zdających  w salach, w których odbywają się egzaminy, należy 

zachować dystans 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami i 2m między poszczególnymi 

osobami uwzględniając zasady: 4 m² na osobę. 

12. Przy wejściu do sali, w której odbywają się egzaminy, umieszczony jest płyn 

do dezynfekcji rąk  ,wszystkie osoby wchodzące do sali zobligowane są do 

korzystania z niego.  

13. Osoby uczestniczące w egzaminach, muszą korzystać ze swoich przyborów 

szkolnych. 

14. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby uczestniczącej 

w egzaminach, będzie ona odizolowana w wyznaczonym i przygotowanym do tego 

celu pomieszczeniu (wyposażonym m.in. w środki ochrony osobistej, tj. maseczki 

i jednorazowe rękawiczki oraz płyn dezynfekujący). 

 

 

 
 
 

 


