
  
 

 

OŚWIADCZENIE 

                         składane  na potrzeby egzaminu z wiedzy 

 

Imię i nazwisko kandydata………………………………………………………..……………. 

 

Nr ewidencyjny kandydata……………………………………………………………….…….. 

 

 

Po zapoznaniu się z przesłanymi zasadami bezpieczeństwa sanitarnego obowiązującego w  

trakcie egzaminu, deklaruję chęć przystąpienia do egzaminu …………………………………. 

                                                                                                                                                                             (nazwa egzaminu) 

w dniu  ………………………………….*) i niniejszym oświadczam, że: 

                                  (data egzaminu)  

 

•  przystępuję do egzaminu dobrowolnie 

 

 

•  jestem osobą  bez objawów sugerujących chorobę zakaźną 
 

 

•  nie jestem osobą objętą kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych 

 
 

•  nie przebywam w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach 

domowych 
 

•  wyrażam zgodę na pomiar temperatury przed wejściem na salę egzaminacyjną 

i przyjmuję do wiadomości, że w przypadku temperatury powyżej 37,8oC nie 

mogę przystąpić do egzaminu 
 

•  zapoznałem/zapoznałam się i akceptuję zasady bezpieczeństwa sanitarnego 

obowiązujące podczas egzaminu.                                                                                                              
 

 

Osoby, u których po terminie egzaminu, zaistnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-

2 wywołującego chorobę COVID-19, proszone są o niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie 

biura Komisji Egzaminacyjnej.  
 

 

Podpis kandydata składającego oświadczenie 

 

 

____________________________________ 

  

………………………………………… 

                    Miejsce i data 

 

 

Oświadczenie należy złożyć osobiście w dniu egzaminu podczas rejestracji.  

 

*) wypełnia kandydat  



 

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO OBOWIĄZUJĄCE NA EGZAMINACH   

Z WIEDZY 

 

I. ZASADY OGÓLNE 

 

1. W egzaminie może wziąć udział wyłącznie osoba bez objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną. 

 

2.  Zdający, członek Komisji Egzaminacyjnej oraz członek zespołu nadzorującego nie może 

uczestniczyć w egzaminie, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji 

w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach 

domowych. 

 

3. Stawiennictwo zdającego z naruszeniem warunków określonych w pkt 1 i 2 stanowi 

zakłócenie przebiegu egzaminu i jest podstawą do wykluczenia tego zdającego z egzaminu. 

 

4. Na terenie całego obiektu, w miejscu do rejestracji oraz w pobliżu sal egzaminacyjnych 

obowiązuje zakaz przebywania osób towarzyszących z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający 

wymaga pomocy w poruszaniu się oraz w przypadku zdających matek karmiących dziecko 

piersią (na czas przywiezienia dziecka do karmienia i odebrania dziecka po karmieniu). 

 

5. Podczas egzaminu organizator nie zapewnia szatni, a każdy zdający przechowuje swoje 

okrycia wierzchnie oraz walizki/torby ze swoimi rzeczami w obrębie swojego miejsca 

egzaminacyjnego, w sposób uniemożliwiający kontakt dotykowy osobom trzecim. 

 

6. Podczas egzaminu w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie: 

− zdający; 

− osoby zaangażowane w przeprowadzenie egzaminu, tj. członkowie Komisji 

Egzaminacyjnej oraz osoby zapewniające obsługę; 

− osoby odpowiedzialne za dezynfekcję; 

− pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.  

  

7. Na terenie całego obiektu obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa od momentu wejścia do 

momentu wyjścia z obiektu. Środki ochraniające usta i nos (maseczka jedno - lub 

wielorazowa, szalik, apaszka, przyłbica) oraz jednorazowe rękawiczki zdający zabezpieczają 

we własnym zakresie.  
 

8. Na egzamin mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczka jedno - 

lub wielorazowa, szalik, apaszka, przyłbica). Zakrycie ust i nosa obowiązuje przez cały 

czas trwania egzaminu wszystkie osoby uczestniczące w egzaminie.  

 

9. Przed wejściem do sal  egzaminacyjnych umieszczone zostaną płyny do dezynfekcji rąk, 

z których należy obowiązkowo korzystać każdorazowo przy wchodzeniu do sali. 

 

10. Ławki w sali egzaminacyjnej a także miejsca dla członków Komisji Egzaminacyjnej oraz 

zespołu nadzorującego zostaną ustawione w taki sposób, aby pomiędzy poszczególnymi 

osobami został zachowany co najmniej 1,5 metrowy odstęp w każdym kierunku. 

 

11.  Drzwi do sali egzaminacyjnej, o ile warunki na to pozwolą, pozostaną otwarte, zwłaszcza 

podczas wpuszczania osób przystępujących do egzaminu i opuszczania przez nie sali, tak aby 

zdający oraz inne osoby uczestniczące w egzaminie nie musiały ich otwierać. Jeżeli ze 

względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego lub innych ważnych powodów drzwi nie będą 

mogły być otwarte, zapewniona będzie regularna dezynfekcja klamek/uchwytów.  
 



12. Sala egzaminacyjna przed rozpoczęciem egzaminu jak i w jego trakcie, o ile warunki na to 

pozwolą, będzie wywietrzona.  

 

13. Wszyscy uczestnicy egzaminu obowiązani są ściśle przestrzegać zasad higieny kaszlu 

i oddychania.  

 

14. Jeżeli zdający, członek Komisji Egzaminacyjnej lub inna osoba obecna na sali 

egzaminacyjnej w trakcie trwania egzaminu przejawia niepokojące objawy sugerujące 

zakażenie koronawirusem, P rzewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego zapewnia 

odizolowanie takiej osoby poza salą egzaminacyjną z zapewnieniem minimum 1 , 5  m 

odległości od innych osób. 
 

II. ZASADY SZCZEGÓŁOWE  

 

 

1. Kandydaci przystępujący do egzaminu oczekujący na wejście do części rejestracyjnej, 

zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. Każdy 

kandydat przed wejściem do części rejestracyjnej obowiązkowo dezynfekuje ręce płynem 

znajdującym się przed wejściem. Te same zasady obowiązują przed wejściem do sali 

egzaminacyjnej, w której przeprowadzany jest egzamin.   

 

2. Kandydat w części rejestracyjnej przebywa pojedynczo. Podczas rejestracji zdający  

okazuje dokument tożsamości ze zdjęciem w sposób umożliwiający jego odczytanie, bez 

kontaktu dotykowego z dokumentem osoby rejestrującej. 

W trakcie gdy członek zespołu nadzorującego poprosi zdającego o chwilowe odsłonięcie 

twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości obowiązuje zachowanie odległości co 

najmniej 1,5 m pomiędzy tymi osobami. 

 

3. Kandydat składa podpis na liście obecności, korzystając z własnego długopisu  

(w przypadku, braku własnego długopisu udostępniony zostaje przez obsługę długopis 

jednorazowy).  

 

4. Komisja Egzaminacyjna oraz obsługa egzaminu wszelkie czynności związane z egzaminem 

wykonuje z zabezpieczeniem ust i nosa, korzysta z rękawiczek i płynów dezynfekujących.  

 

5. Kandydaci przystępujący do egzaminu przez cały czas trwania egzaminu zobowiązani 

są do zakrycia ust i nosa.  
 

6. Jeżeli zachodzi potrzeba sprawdzenia przyniesionych przez zdających na egzamin 

materiałów, członkowie Komisji dokonują tej czynności każdorazowo bezpośrednio po 

dezynfekcji rąk lub po dezynfekcji rąk w rękawiczkach. 

 

7. Każdy kandydat podczas egzaminu może korzystać jedynie z przyniesionych przez siebie 

dozwolonych materiałów egzaminacyjnych, własnych przyborów piśmienniczych i sprzętu 

ułatwiającego liczenie (bez funkcji nagrywania).  

 

8. W trakcie egzaminu obowiązuje stanowczy zakaz użyczania między zdającymi 

jakiejkolwiek rzeczy przyniesionej na egzamin. 

 

9. Po zakończonym czasie przewidzianym na egzamin pracę wraz z brudnopisem i  kopertą 

do utajnienia kandydat składa na brzegu stolika celem bezpiecznego odebrania kompletu 

dokumentów przez osoby z obsługi. W tym czasie wszyscy zdający pozostają nadal przy 

swoich stolikach i czekają na ogłoszenie przez Komisję zakończenia egzaminu.  

 



10. Po ogłoszeniu przez Komisję zakończenia egzaminu kandydaci opuszczają salę 

egzaminacyjną przy zachowaniu dystansu co najmniej 1 , 5  m od innych zdających 

a następnie budynek nie gromadząc się przy wyjściu zachowując bezpieczną odległość. 

 

 


