
 

Zasady bezpieczeństwa organizowania i przeprowadzania wglądów w OKE w Jaworznie, 2020  

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA  
WGLĄDÓW W 2020 ROKU 

  W OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE /DALEJ OKE/ 
 

1. Na terenie budynku OKE może przebywać wyłącznie osoba bez objawów chorobowych sugerujących 
chorobę COVID-19. 
 

2. Na teren OKE mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką, chustą, szalem, 
przyłbicą). 

 

3. Do budynku OKE mogą wejść tylko osoby dokonujące wglądu do pracy egzaminacyjnej z wyjątkiem 
osób: 

a) niepełnoletnich, 
b) wymagających pomocy w poruszaniu się, etc. 

 

4. Osoby zapisane na wgląd mogą wejść do budynku OKE nie wcześniej niż na 5 minut przed ustaloną 
godziną wglądu. 

 

5. Osoby dokonujące wglądu oraz osoby im towarzyszące, po wejściu do budynku OKE, mają obowiązek 
zdezynfekowania rąk płynem dezynfekującym, który zapewnia OKE. 

 

6. W czasie oczekiwania na wgląd oraz podczas wglądu obowiązuje zasada utrzymania co najmniej  
2-metrowej odległości między osobami przebywającymi w pomieszczeniu, zgodnie z zaznaczonymi 
strefami bezpieczeństwa. 

 

7. Osoby, którym wyznaczono wgląd, powinny do niezbędnego minimum ograniczyć: 
a) poruszanie się po sali wglądów, 
b) poruszanie się po innych pomieszczeniach OKE, 
c) czas przebywania na terenie budynku OKE. 

 

8. Nie zaleca się przynoszenia ze sobą zbędnych rzeczy/przedmiotów, ponieważ w OKE nie ma sali 
depozytu.  
 

9. Do sali wglądów mogą wejść tylko osoby, którym wyznaczono termin wglądu zgodnie 
z harmonogramem – za wyjątkiem sytuacji, w której wymagają oni pomocy np. w poruszaniu się lub są 
niepełnoletni. 

 

10. Do pracownika OKE należy podchodzić wyłącznie na jego prośbę,, np. w celu okazania dokumentu 
tożsamości, etc. 

 

11. Sala wglądów OKE każdorazowo jest wietrzona po wyjściu osób dokonujących wglądu, a powierzchnie 
dotykowe poddawane są dezynfekcji. 

 

12. Na terenie OKE wyznaczono pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 
stwierdzenia u niej objawów COVID-19. 

 
13. W przypadku niestosowania się do wyżej wymienionych procedur osoba może zostać niewpuszczona 

do budynku OKE lub poproszona o opuszczenie budynku OKE. 
 


