Przeprowadzanie egzaminów telc podczas pandemii Covid 19
Jako uzupełnienie obowiązujących Warunków Ogólnych i Regulaminu Egzaminacyjnego telc
informujemy, że należy przestrzegać bieżących państwowych rozporządzeń dot. organizacji egzaminów
oraz imprez masowych. Zadaniem ośrodków egzaminacyjnych jest uzyskiwanie informacji o bieżącej
sytuacji we własnym kraju oraz – jeśli zachodzi taka potrzeba – w Niemczech, jak i na szczeblu
samorządowym, a także przestrzeganie i wdrażanie odpowiednich wytycznych.
Nadal obowiązują Warunki Ogólne telc, Regulamin Egzaminacyjny i wytyczne odnośnie przeprowadzania
egzaminów.
Przed egzaminem, uczestnicy muszą być wystarczająco poinformowani o działaniach koniecznych ze
względu na sytuację z wirusem Covid-19. Muszą oni pisemnie wyrazić swoją zgodę na nie. Muszą też
wyrazić zgodę na to, że mogą zostać wykluczeni z egzaminu, jeżeli okaże się, że mają objawy choroby.
Spis czynności przy przeprowadzaniu egzaminu.
Poniższe pytania i wskazówki dot. egzaminów są pomocne przy organizacji i przeprowadzaniu
egzaminów telc w szczególnych warunkach pandemii. Są to wyłącznie pomocnicze wskazówki
o charakterze rekomendacji. Ośrodek egzaminacyjny ponosi wyłączną odpowiedzialność za działania
konieczne dla danej lokalizacji.
Temat

Pytania szczegółowe

Możliwe działania

1. obowiązki uczestników

a) zobowiązanie do przestrzegania zasad higieny
i zachowania odstępu?
b) uzyskanie informacji o ew. pobycie w obszarze
ryzyka?
c) uzyskanie informacji o ew. oznakach choroby?
a) pomieszczenia?
b) powierzchnie (stoły/biurka)?
c) możliwości zapewnienia higieny rąk?

a, b, c: udzielenie i uzyskanie informacji
ustnie, podpis uczestnika.

2. higiena ogólna

3. zasady zachowania odstępu

a) przy ustalaniu danych personalnych?
b) przy egzaminie pisemnym?
c) przy egzaminie ustnym?

4. przybory egzaminacyjne

ołówki, gumki, temperówki?

5. materiały egzaminacyjne

a) arkusze zadań na egzamin ustny?
b) bodźce/hasła do egzaminu ustnego?

d: zobowiązanie uczestników do
przestrzegania zasad zachowania odstępu,
postępowania w przypadku kaszlu/kataru,
higieny rąk, obowiązującej ochrony ust i
nosa; patrz też www.rki.de (Instytut
Roberta Kocha).
b: odstęp między siedzącymi min. 2m,
zaplanować przestrzeń dla monitorowania
egzaminu
c: odstęp między siedzącymi min. 2m w
pomieszczeniach przeznaczonych do
czekania, przygotowania i egzaminowania,
ścianki z pleksy między egzaminatorami
i uczestnikami.
pozwolenie na przyniesienie własnych,
dezynfekcja przyborów ośrodka
egzaminacyjnego.
a: arkusze zadań do wielokrotnego
wykorzystania, umieszczone w koszulce i
czyszczone po każdym wykorzystaniu
b: rozwieszenie na ścianach obrazków lub
innych krótkich bodźców, pisanie haseł na
tablicy (flipchart) w sposób widoczny dla
uczestnika, ale bez dotykania arkusza.

Stan na dzień 17.04.2020

