
Warszawa, 2020-06-12 

Komunikat 

w sprawie sposobu przeprowadzania egzaminów  

z Praktycznej Nauki Języka  

i Doskonalenia Kompetencji Językowych 

 

Informujemy, że egzaminy z PNJ/DKJ zostaną przeprowadzone na terenie uczelni,  

w siedzibie Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie w terminach podanych  

w odrębnych komunikatach.  

W celu zapewnienia bezpieczeństwa wobec zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 

egzaminy  będą odbywać się z zachowaniem wszelkich procedur zwiększających 

bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie uczelni, uwzględniając aktualną 

sytuację epidemiologiczną i obowiązujące przepisy prawa oraz  wytyczne.  

Wśród wytycznych, które są obowiązkowe w aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w 

szczególności kwestie dotyczące zachowania społecznego dystansu oraz dezynfekcji, w tym: 

- obowiązek zakrywania ust i nosa przez zdających, do momentu zajęcia miejsca w sali 

egzaminacyjnej; 

- konieczność ustawienia ławek w sali egzaminacyjnej w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi 

zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku; 

- obowiązek dezynfekcji ławek i krzeseł w sali egzaminacyjnej przed i po każdym egzaminie oraz 

materiałów, sprzętów i narzędzi, z których korzysta więcej niż jeden zdający; 

- konieczność korzystania przez każdego zdającego z własnych przyborów piśmienniczych; 

- wdrożenia wszelkich możliwych rozwiązań, które pozwolą uniknąć tworzenia się grup zdających 

przed wejściem do uczelni oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po 

jego zakończeniu. 

W porozumieniu ze Służbą BHP LSW dokonano oceny zapewnienia warunków pozwalających 

na bezpieczną i higieniczną naukę i pracę. Poniżej ustalenia: 

1. Uczelnia od początku wystąpienia epidemii posiada procedury zapewnienia bezpieczeństwa życia  

i zdrowia, na bieżąco uaktualniane o wytyczne wew. i zew. uprawnionych podmiotów. 

2. Celem wdrażanych procedur jest: 

1. Zapewnienie bezpieczeństwa dla pracowników i studentów. 

2. Minimalizacja ryzyka zakażenia pracowników i studentów oraz innych osób  

z zewnątrz. 

3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie Uczelni w danym przedziale czasowym,  

w ramach zabezpieczenia przed ryzykiem zakażenia. 

4. Kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego. 

3. Procedury zapobiegawcze uwzględniają następujące zagadnienia: 

1. Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Uczelni. 

2. Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i studentów. 

3. Zapewnienie bezpieczeństwa innych osób z zewnątrz. 

4. Procedury zapobiegawcze - procedury postępowania w przypadku: podejrzenie zakażenia 

koronawirusem pracownika ii studenta oraz podejrzenia u osoby z zewnątrz zakażenia koronawirusem. 

 

 


