
Zarządzenie Nr 12/2022
Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach

z dnia 28 marca 2022 r.
w sprawie określenia zasad organizowania i przeprowadzania egzaminów państwowych
w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Kielcach w okresie rygorów i ograniczeń

związanych ze stanem epidemii

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się choroby

zakaźnej wywolanej przez wirus SARS-CoV-2 i związanymi z tym ograniczeniami na podstawie § 6

ust.1 Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach zarządzam, co następuje:

§1

Przyjmuje się „Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy

w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Kielcach w okresie rygorów i ograniczeń

związanych ze stanem epidemii”, w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszego

zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom poszczególnych działów Wojewódzkiego

Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach, którzy zapoznają z jego treścią podległych im pracowników.

§3

1. Tracą moc Zarządzenia: nr 9/2020 z dnia 15 maja 2020 r., nr 15/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.,

1/2021 z dnia 5 stycznia 2021 r. W sprawie określenia zasad organizowania i przeprowadzania

egzaminów państwowych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Kielcach w okresie

rygorów i ograniczeń związanych ze stanem epidemii.

2. Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy

w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Kielcach w okresie rygorów i

ograniczeń związanych ze stanem epidemii

l. Zasady ogólne dotyczące egzaminów

Osoba przystępująca do egzaminu może stosować środki ochrony osobistej, tj.

maseczkę ochronną i rękawice ochronne.

Osoby oczekujące na egzamin powinny stosować się do poleceń i oznakowania

umieszczonego wewnątrz budynku.

II. Instrukcja postępowania w trakcie egzaminu praktycznego

Podczas przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator

może stosować środki ochrony osobistej, tj. maseczkę ochronną i rękawice ochronne.

Po każdym egzaminie praktycznym egzaminator odstawia pojazd egzaminacyjny pod

garaż i dokonuje wstępnej dezynfekcji. Należy zdezynfekować: stacyjkę oraz kluczyk,

koło kierownicy wraz z przełącznikami kierunkowskazów i wycieraczek, dżwignię

zmiany biegów, wszystkie klamki drzwi od zewnątrz i wewnątrz, elementy regulacji

fotela kierowcy i pasażera, elementy sterowania ustawieniami lusterek zewnętrznych,

obudowy lusterek wewnętrznych, dżwignię hamulca pomocniczego, pokrywę silnika

w miejscu jej otwierania oraz uchwyt zabezpieczający pokrywę silnika.

W uzasadnionych przypadkach - na wniosek egzaminatora, egzaminatora

nadzorującego lub dyrektora W pojazd może zostać poddany dodatkowym

czynnościom odkażającym.

Pojazdy uczestniczące w egzaminach podlegają dodatkowemu odkażaniu przez

pracowników Działu Technicznego nie rzadziej niż raz na dzień egzaminacyjny.

Każdy pojazd egzaminacyjny jest wyposażony w ręcznik papierowy oraz pojemnik

z płynem dezynfekuj ącym oraz worek plastikowy na zużyte ręczniki.

Po każdym egzaminie praktycznym pojazd egzaminacyjny w kategorii motocyklowej

AM, A1, A2, A należy odstawić pod garaż, gdzie będzie on podlegał dezynfekcji.

Pracownik Działu Technicznego ma obowiązek zdezynfekować: kierownicę oraz

elementy sterowania, stacyjkę oraz kluczyk, dzwignie sprzęgła i hamulca ręcznego,

siedzisko. Dezynfekcji poddaje się również dostarczony przez WORD kask ochronny,
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ochraniacze na kolana i łokcie oraz urządzenia wykorzystywane do łączności podczas

egzaminu.

Wszelkie materiały użyte do dezynfekcji należy zabezpieczyć i składać w oddzielnym

pojemniku.

III. Instrukcja postępowania w trakcie egzaminu teoretycznego

Podczas przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwowego egzaminator

może stosować środki ochrony osobistej, tj. maseczkę ochronną i rękawice ochronne.

Po każdym egzaminie egzaminator dokonuje dezynfekcji blatu biurka oraz stanowisk

egzaminacyjnych, klawiatur i myszy komputerowych oraz otwiera okna w celu

przewietrzenia sali egzaminacyjnej.

IV. Zasady organizowania i przeprowadzania kursów i szkoleń

Zasady, o których mowa w części I. stosuje się odpowiednio do osób uczestniczących w

kursie lub szkoleniu organizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w

Kielcach.
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