Regulamin organizowania i przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy w
Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku (dalej jako PORD) w okresie epidemii
obowiązujący od dnia 15 maja 2021 r.

I.

Zasady ogólne.

1. Osoba zakwalifikowana na egzamin powinna stawić się do PORD w wyznaczonym w
zaświadczeniu terminie (zaświadczenie otrzymuje każda zakwalifikowana osoba na adres email podany podczas rejestracji), z zastrzeżeniem iż:
- w przypadku egzaminu praktycznego należy stawić się do PORD 10 min przed wyznaczoną
godziną egzaminu,
- w przypadku egzaminu teoretycznego należy stawić się do PORD 5 min przed wyznaczoną
godziną egzaminu.
Do budynku ośrodka egzaminowania w pierwszej kolejności wpuszczane są osoby
zakwalifikowane na egzamin praktyczny.
2. Osoba przystępująca do egzaminu oraz klienci BOE powinni zgłosić się w dobrym stanie
zdrowia oraz być wyposażone w środki ochrony osobistej tj. maseczkę umożliwiającą
osłanianie nosa i ust.
3. Osoby przystępujące do egzaminu oraz klienci BOE winny zachować między sobą minimum 1.5
m odległości, zarówno przed budynkiem PORD jak i wewnątrz budynku.
4. W przypadku stwierdzenia przez pracownika PORD iż osoba przystępująca lub Klient BOE ma
objawy kaszlu, kataru lub wykazuje inne oznaki złego samopoczucia, pracownik PORD może
odmówić przyjęcia danej osoby na egzamin lub wpuszczenia na teren ośrodka. W takim
wypadku wedle wskazań osoby niedopuszczonej do egzaminu opłata za egzamin ulega
zwrotowi lub zostaje zaliczona na poczet kolejnego terminu egzaminu.
5. Osoba przystępująca do egzaminu oraz Klienci BOE zobowiązani są zdezynfekować ręce (PORD
udostępnia odpowiednie środki) i z założoną maseczką ochronną mają prawo wejść do holu
budynku (w przypadku braku maseczki istnieje możliwość jej otrzymania od pracownika
PORD). Zabronione jest zdejmowanie maseczek umożliwiających osłanianie nosa i ust na
terenie PORD, z wyłączeniem osób przebywających na otwartym powietrzu.
6. Osoby oczekujące na egzamin oraz klienci BOE powinny stosować się do poleceń i oznakowań
umieszczonych wewnątrz budynku.
II.
Egzamin – część teoretyczna.
1. Ze względu na podjęcie stosownych środków ochrony przez PORD (dezynfekcja pomieszczeń i
urządzeń po każdorazowym egzaminie) nie ma konieczności używania przez osoby
przystępujące do egzaminu rękawiczek ochronnych.
2. Osoby przystępujące do egzaminu siadają na miejscach wskazanych przez egzaminatora, w
celu zachowania odpowiedniego odstępu pomiędzy osobami egzaminowanymi.
3. Po zakończeniu egzaminu osoba zdająca zobowiązana jest do niezwłocznego opuszczenia
terenu ośrodka egzaminowania.
4. Osoba egzaminowania przez cały czas trwania egzaminu musi mieć założoną maseczkę
umożliwiającą zasłonięcie nosa i ust.
III.

Egzamin – część praktyczna.

1. Ze względu na podjęcie stosownych środków ochrony przez PORD (dezynfekcja pojazdów po
każdorazowym egzaminie) nie ma konieczności używania przez osoby przystępujące do
egzaminu rękawiczek ochronnych.
2. Po zakończeniu egzaminu osoba zdająca zobowiązana jest do niezwłocznego opuszczenia
terenu ośrodka egzaminowania.
3. Osoba egzaminowania przez cały czas trwania egzaminu, będąc w pojeździe, musi mieć
założoną maseczkę umożliwiającą zasłonięcie nosa i ust.

