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INFORMACJA 

O ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU 

ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRALNĄ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ. 

 

 

  
 
 

1. Zaleca się dezynfekcję rąk preparatami dezynfekcyjnymi, znajdującymi się w 
dozownikach w miejscach ogólnie dostępnych. 
 

2. Osoba przystępująca do egzaminu powinna zgłosić się na egzamin w dobrym stanie 
zdrowia oraz bezwzględnie być wyposażona w środki ochrony osobistej tj. maseczkę 
osłaniającą usta i nos. 
 

3. Osoby objęte kwarantanną lub mające objawy chorobowe np. gorączkę, kaszel, 
problemy z oddychaniem – nie mogą przystąpić do egzaminu. Prosimy 
o odpowiedzialność. 

 
 

4. W przypadku stwierdzenia u siebie objawów choroby, osoba egzaminowana ma 
prawo do zmiany terminu egzaminu przed wyznaczoną godziną egzaminu bez 
konsekwencji utraty opłaty za egzamin. 
 

5. Osoba przystępująca do egzaminu przed przystąpieniem do egzaminu ma obowiązek 
wypełnić ankietę – oświadczenie i podpisać. Analiza informacji i udzielonych w ankiecie 
– oświadczeniu jest podstawą do dopuszczenia do egzaminu. Przewodniczący CKE w 
przypadku oceny, iż udział zdającego w egzaminie może nieść zagrożenie dla 
pozostałych osób zdających egzamin oraz egzaminatorów, może odmówić 
egzaminowania takiej osoby. Opłata za egzamin podlega wówczas zwrotowi lub 
wykorzystaniu w terminie późniejszym. 
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6. Przed przystąpieniem do egzaminu każda osoba zostanie poddana kontrolnemu 

pomiarowi temperatury ciała. W przypadku stwierdzenia temperatury podwyższonej tj. 
powyżej 37,5oC egzaminator może odmówić przyjęcia na egzamin bez konsekwencji 
utraty opłaty za egzamin. Obowiązek kontrolnego pomiaru temperatury dotyczy również 
wszystkich egzaminatorów – przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków 
służbowych. W przypadku stwierdzenia u egzaminatora temperatury podwyższonej tj. 
37,5oC pomiar temperatury należy powtórzyć po 10 minutach. Jeżeli pomiar temperatury 
ponownie się potwierdzi, egzaminatora nie można dopuścić do wykonywania 
obowiązków służbowych, odesłać do domu w celu obserwacji swojego stanu zdrowia 
i postępowania zgodnie z wytycznymi władz sanitarnych.  
 

7. Osoby oczekujące na egzamin powinny stosować się do poleceń egzaminatorów. Na 
egzamin należy zgłaszać się nie wcześniej niż 15 minut przed wyznaczoną godziną 
egzaminu. 

 
8. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z powyższymi informacjami, których 

przestrzeganie usprawni przeprowadzenie egzaminów i szkoleń. 

 


