Organizační pokyny k testům jednotné přijímací
zkoušky v souvislosti s epidemií koronaviru
SARS CoV-2
Vážení rodiče, milí uchazeči,
seznamte se, prosím, s organizačními pokyny, kterými je nutné řídit se z důvodu ochrany
zdraví.
Organizační pokyny
Dostavte se v určený čas ke vchodu přiřazenému Vaší učebně (rozpis tvoří jednu z příloh
k pozvánce; informace případně naleznete i na webových stránkách školy), mějte zakryté
dýchací cesty (respirátorem třídy FFP2/KN 95 nebo obdobným prostředkem naplňujícím
všechny technické podmínky a požadavky; důrazně doporučujeme upřednostnit respirátor
s vyznačením bezpečnostní třídy před např. nanorouškou se shodnými vlastnostmi právě
s ohledem na neprůkaznost splnění všech bezpečnostních požadavků), dodržujte alespoň
dvoumetrové rozestupy.
S sebou mějte doklad o negativním výsledku absolvovaného testu na přítomnost antigenu viru
SARS-CoV-2 nebo jiného obdobného testu (např. RT-PCR) v posledních 7 dnech před
konáním zkoušky (tedy nejdříve v pondělí 26. 4. pro 1. termín a v úterý 27. 4. po 2. termín).
Doklad o absolvovaném testu lze nahradit dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně
potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace a od prvního pozitivního testu na
přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní nebo certifikátem Ministerstva
zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace
poslední dávky dle očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní.
Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 NEBUDE provádět preventivní testy před
přijímací zkouškou.
Vstup do budovy bude umožněn pouze uchazečům. Po vstupu do budovy si uchazeči
vydezinfikují ruce a předloží ke kontrole doklady k absolvovaným preventivním testům.
Poté se uchazeči odeberou do určené učebny, ze které již nevycházejí (s výjimkou návštěvy
toalety). Po škole se uchazeči pohybují pouze s nasazenou ochranou dýchacích cest.
Přestávku mezi zkouškami tráví uchazeči v učebně. V průběhu přestávky bude uchazečům na
pokyn pedagogického dohledu umožněno navštívit toaletu a projít se po chodbě za podmínky
dodržení bezpečnostních opatření.
Po ukončení poslední zkoušky uchazeči volně odcházejí ze školy.
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