2022. október-novemberi érettségi vizsgák
Az érettségi vizsgaszervezés során javasolt egészségvédelmi intézkedések
Az érettségi írásbeli vizsgák lebonyolításában:
1. A vizsgaszervezők feladata annak biztosítása, hogy a vizsgák megkezdése előtt a vizsgázók a legrövidebb úton
és idő alatt foglalják el kijelölt helyüket a vizsgateremben.
2. Javasoljuk, hogy a vizsgahelyszínen biztosítsanak kézfertőtlenítőt, és ennek használatára hívják fel a vizsgára
felügyelők és a vizsgázók figyelmét is.
3. A vizsgák lebonyolítása egyes részleteiben (személyazonosság igazolása, segédeszközök ellenőrzése stb.) a
hétköznapi élet során (vásárláskor, személyes ügyintézéskor) alkalmazott, a személyes kontaktust minimálisra
csökkentő eljárások alkalmazása javasolt.
4. Az érintett iskolaépületekben a belépés általános és helyi szabályai érvényesek.
5. A védőmaszk viselése a járványügyi adatok alapján vizsgákon nem indokolt, de a vizsgaszervezők, a felügyelő
tanárok és a vizsgázók saját döntésük alapján a védőmaszkot viselhetik.
6. Az írásbeli vizsgadolgozatok beszedésekor figyelni kell arra, hogy mindig csak egy vizsgázó adja be a
vizsgadolgozatát, a vizsgateremben addig a többi vizsgázónak a helyén kell várakoznia.
7. A vizsgaszervezők feladata annak biztosítása, hogy a vizsgadolgozat leadása után a vizsgázók a legrövidebb
úton és idő alatt hagyják el a vizsga helyszínét.
A vizsgadolgozatok megtekintésekor:
8. A megtekintés folyamatát és biztonságát elősegítheti, ha a vizsgázó a vizsgadolgozatot laponként lefényképezi,
és utána azonnal elhagyja a megtekintés helyszínét. Emellett – ahol ehhez a feltételek megteremthetők –
megengedett a vizsgadolgozat beszkennelése és elektronikusan elküldése a vizsgázónak.
Az érettségi szóbeli vizsgák lebonyolításában:
9. Javasoljuk, hogy vizsgahelyszínen biztosítsanak kézfertőtlenítőt, és hogy ennek használatára hívják fel a
vizsgára felügyelők és a vizsgázók figyelmét is.
10. A vizsgák lebonyolítása egyes részleteiben (személyazonosság igazolása, segédeszközök ellenőrzése stb.) a
hétköznapi élet során (vásárláskor, személyes ügyintézéskor) alkalmazott, a személyes kontaktust minimálisra
csökkentő eljárások alkalmazása javasolt.
11. Az érintett iskolaépületekben a belépés általános és helyi szabályai érvényesek.
12. A védőmaszk viselése a vizsgaszervezők, a vizsgáztatók és a vizsgázók számára a járványügyi adatok alapján
nem indokolt, de bárki dönthet a védőmaszk viselése mellett.
Oktatási Hivatal
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