Tájékoztatás vizsgázók számára az emelt szintű érettségi vizsgák során érvényes előírásokról
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A vizsgázó részére a vizsgák helyszínét és időpontját tartalmazó vizsgabehívóját/értesítőjét a
jelentkezését fogadó intézmény küldi meg.
A vizsgázóknak nem szükséges eredeti, aláírt lebélyegzett vizsgabehívót/értesítőt bemutatnia a
vizsgahelyszínen. Az elektronikusan kézhez vett vizsgaértesítőt képként mobileszközön, vagy
kinyomtatva vigye magával a vizsgahelyszínre. (A vizsgaterembe kizárólag azon tanulók léphetnek
be, akik a vizsgáztatási jegyzéken szerepelnek.)
A vizsgahelyszín gyors, zökkenőmentes megközelítése érdekében előzetesen tájékozódjanak a
közlekedési feltételekről, lehetőségekről (menetrend, útvonal, parkolás, utazás időigénye).
A vizsgahelyszínre csak a vizsgázók léphetnek be, a kísérők nem tartózkodhatnak az épületben.
A torlódások csökkentése érdekében:
- lényeges, hogy a vizsgázó pontosan ismerje:
a vizsga időpontját, a helyszínét (DSZC Baross DSZC Brassai tévesztése!) és a vizsgaterem
számát,
- kövesse az emelt szintű vizsgahelyszínen lévő kollégák útmutatásait,
- a vizsgázók személyazonosság igazolására alkalmas fényképes igazolványt vigyenek magukkal
és készítsék elő a belépéshez,
- a vizsga helyszínén (a teremben!) legalább 30 perccel az írásbeli vizsga időpontja előtt meg kell
jelennie a vizsgázónak,
A beléptetés járványügyi helyzet miatt eltérő rendje miatt, és a forgalom várható növekedésének
figyelembevételével kérjük időben érkezzen!
A vizsgázó által biztosítandó segédeszközökről (melyet részletesen a vizsgatárgy vizsga leírása
tartalmaz:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgatargyak) a vizsgázó
gondoskodik. A vizsgázók az eszközöket egymás közt nem cserélhetik . Nem engedélyezett
segédeszközöket a vizsgázó a terembe nem vihet be. Mobiltelefon számológépként nem
használható. A vizsgázó a feladatlapon, pótlapokon csakis kék (vagy fekete) golyóstollal dolgozhat,
rajzot ceruzával készíthet.
A helyszínen (az épületben és az épület előtt) a járványügyi előírások betartása kötelező.
Tájékoztatás vizsgázók számára az érettségi vizsgák során érvényes járványügyi előírásokról
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Az érettségi vizsgák lebonyolítása során a távolságtartási szabályt lehetőség szerint biztosítani kell,
mely szerint: más emberekkel a szociális érintkezést a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a
másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.
A távolságtartási szabály érvényes az épület előtti várakozás során, az épületben történő
közlekedéskor, és az épület elhagyásakor.
Kézfertőtlenítő használata belépéskor kötelező.
A vizsgahelyszínre érkezéskor mindenki köteles magát a testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni.
Egyazon helyiségben írásbeli vizsgát tevő vizsgázók létszáma nem haladja meg a 10 főt.
A védőmaszk szabályos (orrot és szájat is takaró) használata kötelező a vizsga megkezdése előtt
(belépéskor, adategyeztetéskor) és a vizsga befejezésekor (a dolgozat beadása során).
Az írásbeli vizsga alatt a védőmaszk használata ajánlott, de nem kötelező.
Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint valamennyi helyszínen biztosított lesz kézfertőtlenítő,
melynek használata belépéskor kötelező, a vizsgák alatt szükség szerint használandó.
Élő idegen nyelv vizsga esetén a II. és III. feladatlap közötti 15 perces szünet alatt, a vizsgázók a
termet korlátozott számban, a távolságtartási szabály betartásával hagyhatják el.
A higiéniai szabályok betartására a vizsgák alatt is fokozott figyelmet kell fordítani.

Amennyiben a koronavírus okozta betegség tüneteit mutatja (láz, fáradtság, köhögés, torokfájás,
izomfájdalom stb.) vagy fertőzöttnek érzi magát, telefonon keresse fel háziorvosát, ne menjen közösségbe.
(koronavirus.gov.hu)
Vizsgája előtt tájékozódjon az aktuális helyzetről a hivatalos weboldalakon: oktatas.hu; nnk.gov.hu;
koronavirus.gov.hu
Folyamatosan kísérje figyelemmel az elektronikus levelezési elérhetőségeire érkező értesítéseket.
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