Regulamin Oddziału Zagłębia Węglowego SEP
„Procedura przeprowadzania egzaminów przez Komisje Kwalifikacyjne
powołane przy OZW SEP”.

W związku z panującą pandemią koronawirusa oraz wprowadzeniem w Polsce
stanu epidemicznego, w trosce o bezpieczeństwo naszych pracowników,
egzaminatorów i klientów, wprowadzamy poniższe zasady dotyczące
przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych sprawdzających kwalifikacje osób
zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w zakresie grup:
G-1, G-2, G-3.
I. PRZEPISY OGÓLNE
1. Osoba przystępująca do egzaminu kwalifikacyjnego musi posiadać (własną)
założoną maseczkę ochronną zasłaniającą usta oraz nos jak również rękawiczki
jednorazowe, które należy założyć przed wejściem na salę egzaminacyjną.
Przed założeniem rękawiczek należy oczyścić ręce płynem dezynfekującym.
2. Osoby przystępujące do egzaminu kwalifikacyjnego zobowiązane są
do zachowania min. 2 m odległości między sobą w oczekiwaniu na przystąpienie
do egzaminu.
3. Zarówno przed jak i w trakcie egzaminu obowiązuje zakaz ściągania rękawiczek
ochronnych jak również dotykania i poprawiania maseczki ochronnej.
4. W trakcie egzaminu obowiązuje zakaz trzymania przez osobę egzaminowaną rąk
na stole, chyba, że jest to absolutnie niezbędne (np. w celu złożenia podpisu bądź
dokonania korekty na wniosku egzaminacyjnym).
5. Wniosek egzaminacyjny należy pobrać w biurze OZW SEP, zaś jego wypełnienie
może odbywać się wyłącznie własnym długopisem oraz pod nadzorem pracownika
biura lub członka Komisji Kwalifikacyjnej przeprowadzającej w danym dniu
egzamin.
6. Osoby przystępujące do egzaminu mają obowiązek stosowania się do poleceń
pracownika biura OZW SEP lub członka Komisji Kwalifikacyjnej przeprowadzającej
w danym dniu egzamin.
7. Osoby u których występują objawy zachorowania (np. kaszel, gorączka) nie
zostaną dopuszczone do egzaminu kwalifikacyjnego.
8. Osoba, która nie zgadza się z pkt 1-6 niniejszego rozdziału lub nie dostosuje się do
wymienionych w nich zasad, nie będzie dopuszczona do egzaminu
kwalifikacyjnego.

II PRZEPISY KOŃCOWE
1. Egzaminy przeprowadzane są na stanowisku znajdującym się w Sali nr 41.
W sali może znajdować się 1 osoba przystępujące do egzaminu.
2. Egzaminy odbywają się przy zastosowaniu maksymalnych środków chroniących
przed zarażeniem w tym m.in. przyłbic ochronnych lub maseczek, środków
dezynfekujących, jednorazowych rękawiczek ochronnych i długopisów.
3. Po każdym przeprowadzonym egzaminie kwalifikacyjnym następuje odkażanie
stanowiska płynem dezynfekującym.
4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dn. 7 maja 2020 r.

