Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości
w Katowicach
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Izba Rzemieślnicza oraz
Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach z dniem 14 maja 2020 roku wprowadza
Instrukcję bezpieczeństwa i higieny dotyczącą sal egzaminacyjnych oraz sposobu
przeprowadzania egzaminów mistrzowskich, czeladniczych, sprawdzających.
Instrukcja bezpieczeństwa i higieny
I Sale egzaminacyjne:
1. Sale egzaminacyjne wyposażone zostają w:
- osłonę przy stole Komisji Egzaminacyjnej (może to być osłona z płyty przeźroczystej bądź
przyłbice dla Członków Komisji Egzaminacyjnej),
- płyn dezynfekcyjny do rąk,
- płyn dezynfekcyjny do powierzchni – stołów,
- maseczki i rękawiczki jednorazowego użytku dla kandydatów (w zabezpieczeniu).
4. Na korytarzu przed salami egzaminacyjnymi zostaną naklejone znaczniki wyznaczające
odległości (min 1,5 metra)
II

Przeprowadzenie
sprawdzających:

egzaminów

praktycznych:

mistrzowskich,

czeladniczych

i

1. Każdy uczeń zgłaszający się na egzamin praktyczny zobowiązany jest posiadać: maseczkę
oraz rękawiczki jednorazowego użytku.
2. Członek Komisji Egzaminacyjnej przed dopuszczeniem kandydata do egzaminu
praktycznego zobowiązany jest do zmierzenia temperatury każdemu Kandydatowi oraz
udostępnienia płynów do dezynfekcji.
3. W przypadku podwyższonej temperatury od 37,5 C lub innych objawów zakażenia COVID
19; tj. : kaszel ,trudności z oddychaniem, bóle stawów i mięśni, ból gardła, biegunka
u Kandydata, Przewodniczący/Członek Komisji Egzaminacyjnej ma prawo odmówić
dopuszczenia go do stanowiska egzaminacyjnego.
4. W ramach instruktażu stanowiskowego (ppoż. i bhp) Członek Komisji Egzaminacyjnej
informuje Kandydata o wprowadzonych zasadach dotyczących bezpieczeństwa
sanitarnego.
III

Przeprowadzenie egzaminów teoretycznych: mistrzowskich, czeladniczych i
sprawdzających:
1. Komisja egzaminacyjna zostaje wyposażona w przyłbice/maseczki jednorazowego użytku
oraz rękawiczki jednorazowe.
Izba Rzemieślnicza oraz MŚP w Katowicach stosuje wszelkie środki ostrożności
rekomendowane przez Ministerstwo Zdrowia.

2. Przystępujący do egzaminu zgłaszają się do Izby 10 minut przed wyznaczoną godziną
egzaminu teoretycznego. Osoby towarzyszące nie zostają wpuszczone na teren budynku
izby.
3. Pracownikowi działu administracji w dniu egzaminu zostaje przekazana z działu oświaty
lista osób, przystępujących do egzaminu (celem jest wpuszczenie na teren budynku tylko
osób przystępujących do egzaminu).
4. Każdemu kandydatowi wchodzącemu do budynku izby zostaje zmierzona temperatura.
W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury od 37,5 C lub innych objawów
zakażenia COVID 19; tj. : kaszel ,trudności z oddychaniem, bóle stawów i mięśni, ból gardła,
biegunka Kandydat opuszcza budynek izby.
5. Każdy kandydat wchodzący do budynku izby musi posiadać maseczkę oraz rękawiczki
jednorazowego użytku (na terenie budynku Kandydaci są zobowiązani do noszenia
maseczek oraz rękawiczek) i dowód osobisty do okazania.
Obowiązkowo przy wejściu do budynku Izby Rzemieślniczej należy dokładnie
zdezynfekować ręce, używając dostępnego urządzenia bezdotykowego.
6. Zgodnie z listą kandydaci zostają skierowani do wyznaczonych sal egzaminacyjnych według
wskazanych traktów komunikacyjnych.
Sale egzaminacyjne są wcześniej zdezynfekowane.
7. W Sali egzaminacyjnej każdy Kandydat zobowiązany jest zdezynfekować rękawiczki.
8. Pracownik działu oświaty w sali egzaminacyjnej sprawdza:
- tożsamości kandydata (Członek Komisji może, poprosić o chwilowe zdjęcie maseczki w
celu sprawdzenia tożsamości kandydata z okazanym dokumentem tożsamości)
- maseczki i rękawiczki i następnie wyznacza stanowisko egzaminacyjne.
9. Kandydaci zostają poinformowani w trakcie rozpoczęcia egzaminu o procedurze jego
przeprowadzenia i wszystkich zabezpieczeń stosowanych przez izbę w trakcie pandemii.
10. Na egzaminach Kandydaci korzystają z własnych przyborów piśmiennych oraz
kalkulatorów.
W przypadku kiedy Kandydaci nie posiadają wskazanych przyborów mogą korzystać z
kalkulatorów i długopisów rezerwowych. Należy jednak pamiętać o przeprowadzeniu
prawidłowej ich dezynfekcji, po każdej sesji egzaminacyjnej.
11. Po przeprowadzeniu egzaminu pisemnego, kandydaci pozostają na miejscach wcześniej
wyznaczonych.
12. Kandydaci losują zestawy pytań ustnych.
13. Po udzieleniu odpowiedzi przez kandydata zostaje podpisany protokół egzaminacyjny.
Kandydat opuszcza salę egzaminacyjną i budynek izby.
Izba Rzemieślnicza oraz MŚP w Katowicach stosuje wszelkie środki ostrożności
rekomendowane przez Ministerstwo Zdrowia.

