PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. Ignacego Jana Paderewskiego w Stalowej Woli
– BADANIE PRZYDATNOŚCI KANDYDATÓW DO PSM I STOPNIA –
– EGZAMINY WSTĘPNE DO PSM II STOPNIA –
–EGZAMINY DYPLOMOWE PSM II STOPNIA –
1
Wejście na teren szkoły odbywać się będzie wejściem głównym, od ulicy Narutowicza.
2
Każdy uczestnik egzaminu lub badania przydatności przychodzi punktualnie w wyznaczonym
terminie, o którym został poinformowany telefonicznie lub e-mailem.
3
Każdy wchodzący na teren szkoły będzie poddany mierzeniu temperatury - termometrem
bezdotykowym.
4
Opiekun kandydata, ucznia niepełnoletniego oraz uczeń pełnoletni zobowiązany
jest do wypełnienia ankiety zgodnej z rekomendacją Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji
Sanitarnej, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącą stanu zdrowia.
5
Wyjście ze szkoły odbywać się będzie od strony parkingu, od ulicy Skoczyńskiego.
6
Wejście na Badanie Przydatności do PSM I st. wyłącznie z jednym rodzicem, na Egzamin Wstępny i
Egzamin Dyplomowy uczeń przychodzi sam.
7
Rodzic podczas badania przebywa na korytarzu, w wyznaczonym miejscu, nie przemieszcza
się po terenie szkoły.
8
Na badanie przydatności i egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa dotyczy to zdającego,
nauczyciela oraz każdego pracownika szkoły, nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z
osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub
izolacją w warunkach domowych.
9
Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:





zdający
osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie komisji,
inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję,
obsługę szatni itp.
pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

10
Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych.

11
Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp
(co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby
z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno lub wielorazową, materiałem, przyłbicą –
w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa
maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych.
Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.
12
Zarówno zdający, jak i członkowie komisji mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu.
13
Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna
zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 12 czerwca 2020 r.
14
Członkowie komisji oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, którzy
ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to
konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.
15
Miejsca dla członków komisji zostaną przygotowane z zachowaniem co najmniej 2-metrowego
odstępu od zdających oraz od pozostałych członków komisji. Członkowie komisji powinni
do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej.
16
Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak, aby zdający oraz
inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać.
17
Zapewniona jest bieżąca dezynfekcja sal, ciągów komunikacyjnych i toalet. Prowadzony
jest monitoring codziennych prac porządkowych, dezynfekowania powierzchni dotykowych:
instrumentów muzycznych, poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów i powierzchni płaskich.
Przestrzegany jest czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń lub przedmiotów,
tak aby zdający oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminów nie byli narażeni na
wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
18
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.
19
Na terenie szkoły wyznaczono i przygotowano pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony
osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia
objawów chorobowych.

