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INSTRUKCJA  

DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄYCH DO EGZAMINU 

CZELADNICZEGO/MISTRZOWSKIEGO/SPRAWDZAJĄCEGO W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ 

COVID-19 

 

I. ZASADY OGÓLNE 

 

1. We wszystkich budynkach i pomieszczeniach, w których przeprowadzany jest etap praktyczny i 

teoretyczny egzaminu obowiązuje nakaz utrzymania co najmniej półtorametrowej odległości 

pomiędzy osobami oraz obowiązek zakrywania, przy pomocy maski, maseczki, przyłbicy itp. ust i 

nosa. 

2. Obowiązku określonego w pkt. 1 nie stosuje się w przypadku osoby z potwierdzonymi 

zaświadczeniem lekarskim przeciwskazaniami do zakrywania ust i nosa, osoby, która nie może 

zakrywać ust lub nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, 

niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim oraz 

występowania trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa. 

3. Podczas kontaktów z innymi osobami, należy unikać wszelkiego fizycznego kontaktu, takiego jak 

uścisk dłoni, dotyk itp. 

4. Na egzamin nie należy przybywać z osobami towarzyszącymi, chyba że jest to konieczne ze względu 

na niepełnosprawności lub problemy w poruszaniu się przez Zdającego. 

5. Nie należy wspólnie użytkować urządzeń, narzędzi i przyborów biurowych oraz innych przedmiotów 

używanych podczas egzaminu, chyba że jest to konieczne ze względu na ograniczoną ilość takich 

przedmiotów. Narzędzia użytkowane wspólnie należy dezynfekować po każdym użyciu. 

6. Do minimum należy ograniczyć potrzebę opuszczania swojego stanowiska podczas egzaminu, 

rozmów z innymi osobami itp. 

7. Należy bezwzględnie korzystać ze środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii 

dostępnych podczas egzaminu, w szczególności jednorazowych maseczek, rękawiczek ochronnych, 

dozowników odkażających do użytku ręcznego, w szczególności bezpośrednio po przyjściu na 

egzamin. Należy przestrzegać właściwych zasad higieny w szczególności mycia rąk z użyciem 

mydła, stosowania środków higienicznych jak chusteczki jednorazowe itp. podczas całego egzaminu. 

8. Zdający wyraża zgodę na dokonanie pomiaru temperatury ciała bezpośrednio przed przystąpieniem 

do egzaminu, a jeśli zajdzie taka potrzeba również podczas egzaminu. 

 

II. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZACHOROWANIA NA COVID-19 

 

1. W przypadku pojawienia się przed egzaminem symptomów chorobowych COVID-19 bezpośrednio 

u Zdającego lub u jego domownika takich jak: złe samopoczucie, gorączka, uporczywy kaszel, 

duszności, utrata węchu i smaku itp. należy pozostać w domu, niezwłocznie skontaktować się z 

lekarzem POZ lub infolinią NFZ 800 190 590 i zastosować się do otrzymanych zaleceń, a o 

zaistniałym fakcie niezwłocznie powiadomić tut. Izbę, celem ustalenia dalszego postępowania i 

przystąpienia do egzaminu w innym terminie. 

2. W przypadku skierowania Zdającego do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-

2, obowiązku poddania się kwarantannie lub izolacji w związku ze stwierdzonym zakażeniem 

wirusem SARS-CoV-2 oraz o okresie kwarantanny i izolacji, należy niezwłocznie powiadomić tut. 

Izbę telefonicznie, a następnie potwierdzić ten fakt mailowo, celem ustalenia dalszego postępowania 

i przystąpienia do egzaminu w innym terminie. 

3. Jeśli u Zdającego w trakcie egzaminu pojawiają się symptomy chorobowe COVID-19, w 

szczególności złe samopoczucie, kaszel, katar, podwyższona temperatura, duszności, utrata węchu i 

smaku itp. należy niezwłocznie przerwać egzamin, a Zdający odizoluje się od innych osób w 

wyznaczonym miejscu tymczasowego odizolowania. Równolegle do powyższych działań w razie 

takiej konieczności zawiadamia się osoby bliskie/opiekuna osoby odizolowanej w porozumieniu z 

osobą odizolowaną. 
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4. Sekretarz komisji egzaminacyjnej przeprowadza wywiad/rozmowę dotyczącą złego samopoczucia z 

odizolowaną osobą, symptomów chorobowych COVID-19 połączoną z pomiarem temperatury ciała. 

Przeprowadzający wywiad musi być wyposażony w maskę ochronną, rękawiczki oraz zachowuje 

bezpieczny dystans od osoby odizolowanej. Niezwłocznie ustala się listę osób, które miały 

bezpośredni kontakt z osobą odizolowaną. 

5. Na podstawie zebranych danych Przewodniczący Komisji egzaminacyjnej podejmuje decyzję co do 

dalszego udziału Zdającego w egzaminie oraz dalszego prowadzenia egzaminu dla pozostałych 

zdających. 

6. W przypadku, o którym mowa w pkt. 3 Przewodniczący Komisji egzaminacyjnej może zobowiązać 

Zdającego do niezwłocznego dostarczenia do wglądu aktualnego (wykonanego w tym samym dniu 

lub później) testu na COVID-19, pod rygorem odmowy udziału w dalszej części egzaminu z przyczyn 

leżących po stronie Zdającego. Jeżeli z powodu symptomów chorobowych COVID-19 

przeprowadzenie egzaminu dla Zdającego okaże się niemożliwe, Zdający przystąpi ponownie do 

egzaminu w najwcześniej możliwym terminie. Zdający akceptując niniejszą instrukcję wyraża na to 

zgodę. 

7. W przypadku potwierdzenia zakażenia COVID-19 u Zdającego, ustala się nowy termin egzaminu dla 

Zdającego. Wobec pozostałych osób uczestniczących w egzaminie, które miały kontakt ze Zdającym, 

zastosowanie mają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępne na stronie gis.gov.pl, 

odnoszące się do osób, które miały kontakt z zakażonym oraz podejmuje się działania mające na celu 

skierowanie pozostałych osób które miały kontakt z osobą zakażoną do diagnostyki laboratoryjnej w 

kierunku wirusa SARS-CoV-2. 

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Niezależnie od postanowień nin. instrukcji należy przestrzegać wszelkich powszechnie 

obowiązujących zasad wynikających z przepisów prawa oraz zaleceń w zakresie przeciwdziałania 

zakażeniom koronawirusem, w szczególności rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r 

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 

stanu epidemii. 

2. W razie wątpliwości dotyczących treści lub obowiązków wynikających z nin. instrukcji oraz w 

sprawie wniosków lub sugestii dotyczących nin. instrukcji, należy skontaktować się z Dyrekcją tut. 

Izby. 

 

IV. ZGODA ZDAJĄCEGO 

 

1. Niniejszym Zdający wyraża zgodę na przetwarzanie tj. wglądu przez członków komisji 

egzaminacyjnej Kujawsko – Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy do 

danych osobowych Zdającego dotyczących jego stanu zdrowia na dzień przeprowadzenia egzaminu 

pod kątem możliwości zakażenia COVID-19 (kontroli epidemiologicznej) tj. pomiaru temperatury 

ciała oraz wglądu do wyniku testu na zakażenie COVID-19 (jeśli dotyczy), udostępnionych przez 

Zdającego w związku z przystąpieniem do egzaminu i/lub zebranych w trakcie egzaminu. 

2. Zgoda Zdającego jest dobrowolna, ale konieczna w związku z przeprowadzeniem egzaminu 

czeladniczego/mistrzowskiego w celu zapewnienie bezpiecznego epidemiologicznego dla 

wszystkich uczestników egzaminu. 

3. Kujawsko – Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy oświadcza, że ww. dane 

osobowe o stanie zdrowia nie będą w żaden sposób utrwalane i przechowywane po zakończeniu 

egzaminu. 

 

Zapoznałam/em się, akceptuję i zobowiązuję się przestrzegać: 

 

 

Data i czytelny podpis Zdającego ………………………………………………………. 


