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Oświadczenie kandydata dotyczące środków z powodu 

Wirus COVID-19 (Corona) 

 

Oświadczam, że nie mam następujących objawów. Również ludzie z mojego 

najbliższego prywatnego otoczenia nie mają tych objawów: 

 

⚫ Dolegliwości ze strony układu oddechowego, takie jak kaszel, duszność, 

zapalenie płuc, przeziębienie, katar, ból gardła lub gorączka (najbardziej 

aktualne objawy można znaleźć w RIVM). 

 

Przestrzegam zalecanych środków ostrożności: 

⚫ Regularnie myj ręce 

⚫ Kaszl i kichaj w łokieć 

⚫ Używaj papieru jednorazowego 

⚫ Nie podawaj rąk. 

 

Przestrzegam następujących ogólnych zasad higieny: 

⚫ Nie podawaj rąk. 

⚫ Regularnie myj ręce i / lub używaj dezynfekującego żelu do rąk zawierającego 

co najmniej 70% alkoholu. 

⚫ Myj ręce co najmniej 6 razy dziennie, zgodnie z instrukcją. Przynajmniej przed 

jedzeniem, po wizycie w toalecie, po podróży komunikacją miejską, po 

sprzątaniu. 

⚫ Nie dotykaj twarzy lub dotykaj jej jak najmniej, kichaj / kaszl w łokieć, weź 

własne chusteczki do nosa i wyrzuć je po jednym użyciu. Następnie umyj ręce. 

⚫ Zachowaj odległość co najmniej 1,5 metra, na ile to możliwe, zarówno podczas 

transportu do i z miejsca pracy, tak jak i w miejscu pracy. 

⚫  Dostosuj pracę i odpowiednio zorganizuj miejsce pracy. 

⚫ Jeśli mniej niż 1,5 metra jest nieuniknione, należy ściśle przestrzegać zasad 

higieny RIVM. 

⚫ Czyść regularnie. Jeśli to możliwe, zdezynfekuj przedmioty chusteczkami z 70% 

alkoholem izopropylowym. 

⚫ Nie udostępniaj narzędzi i telefonu innym osobom. 

⚫ Utrzymuj sprzęt, narzędzia i środki ochrony indywidualnej w czystości. 

⚫ Wentyluj miejsca pracy i biura. 
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⚫ Pracuj jak najwięcej w tych samych zespołach, aby uniknąć niepotrzebnego 

kontaktu z innymi. 

 

Podczas egzaminu teoretycznego: 

Postępuję zgodnie z instrukcjami egzaminatora i trzymam się 1,5 metra od innych 

kandydatów. 

 

Podczas egzaminu praktycznego: 

Zawsze noszę kask, rękawiczki i gogle. 

Podczas zbierania i dostarczania materiału zachowuję odległość 1,5 metra. 

Poczekam, jeśli to konieczne. 

 

Podczas przerw: 

Trzymam się 1,5 metra od innych kandydatów. 

 

Podsumowanie: 

Podchodzę do egzaminu z własnej woli i zdaję sobie sprawę z potencjalnego ryzyka. 

Nie pociągam do odpowiedzialności lokalizacji egzaminu, agencji egzaminacyjnej, 

egzaminatora, przełożonego i DNV GL, jeśli zaraziłem się wirusem Corona 

(COVID-19). 

 

Podpis: 

 

Imię 

 

Data i miejsce urodzenia 

 

Miejsce podpisania 

 

Data podpisania 

 

Podpis 


