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I. Procedury bezpieczeństwa pracowników   

1. Pracownicy Poradni przeprowadzają spotkania diagnostyczne i terapeutyczne w 

wyznaczonej  strefie i zgodnie z harmonogramem pracy. 

2. Pracowników wyposaża się w środki ochrony indywidualnej w tym: maski lub/i przyłbice, 

rękawiczki oraz środki do dezynfekcji rąk i powierzchni.  

3.  Na terenie poradni wyznaczone są: 

·       strefa komunikacji z klientem, 

·       strefa diagnostyczno- terapeutyczna, 

·       strefa z dostępem tylko dla pracowników poradni. 

4. Harmonogram pracy sporządzany jest zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

5. Przed rozpoczęciem pracy i wejściem na teren Poradni należy zdezynfekować ręce płynem 

umieszczonym przed wejściem do Poradni. 

6. W trakcie pracy na terenie Poradni należy: 

-   Nosić osłonę nosa i ust (przyłbicę lub/ i maseczkę oraz rękawice ochronne podczas 

wykonywania diagnoz i terapii).  

-  Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane 

jest 1,5 metra). 

-  Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować 

odpowiednim płynem.  

-   Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. 

-   Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – 

zużytą chusteczkę należy jak najszybciej wyrzucić do zamkniętego kosza i umyć ręce.     

7. W pomieszczeniach  liczba osób z nich korzystających, ze względu na zachowanie dystansu 

społecznego min. 1,5 metra, może wynosić: 

·       W recepcji 3 osoby, 

·       W sekretariacie 2 osoby, 

·       W pomieszczeniu socjalnym 2 osoby, 
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·       W gabinetach 2 osoby, 

·       W dużych salach terapeutycznych 5 osób. 

8. Gabinety diagnostyczne i terapeutyczne, po każdym spotkaniu, są dezynfekowane przez 

diagnostę/terapeutę z uwzględnieniem odkażenia wszystkich powierzchni takich jak: sprzęty 

(telefon, komputer), biurka, krzesła, klamka. 

9. Po spotkaniu diagnostycznym/terapeutycznym prowadzący przeprowadza także czynności 

dezynfekcji osobistej dotyczące: odkażenia przyłbicy, dezynfekcji rąk, zmiany rękawiczek i 

maseczki. 

10. Preferowany jest kontakt telefoniczny, mailowy lub przez komunikatory między 

pracownikami w celu ograniczenia do niezbędnego minimum spotkań i konsultacji 

wewnętrznych. 

10. Rady Pedagogiczne, zespołu orzekające, superwizje i grupowe spotkania pracowników 

odbywają się z wykorzystaniem narzędzi on-line. Dopuszczalne jest przeprowadzenie spotkań 

grupowych stacjonarnie w sali, której metraż będzie zgodny z wytycznymi GIS i MEN. 

 

II. Procedury bezpieczeństwa w kontakcie z klientami Poradni 

1.Wizyty diagnostyczne i terapie odbywają się według ustalonego harmonogramu, zgodnego 

z tygodniowym planem pracy Poradni. 

2. Zalecane jest aby wnioski o opinię, orzeczenie, informację o wynikach diagnozy, kontakt z 

diagnostą prowadzącym były przekazywane mailowo. 

3. Diagnozy i terapie prowadzone są w wyznaczonej strefie Poradni. 

4. W poradni przyjmowane są tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną. Rodzic, opiekun, pełnoletni uczeń przy ustalaniu terminu wizyty w poradni 

są informowani, że do placówki nie mogą przychodzić osoby chore, przebywające na 

kwarantannie ani w izolacji domowej. Do Poradni wpuszczane są tylko osoby zdrowe, zarówno 

rodzice jak i dzieci po wcześniejszym zmierzeniu temperatury i wypełnieniu oświadczenia o 

stanie zdrowia. 

5. Ze względów bezpieczeństwa z diagnozy i terapii wyłączone są osoby, które: 

 • mają podwyższoną temperaturę (przyjmują leki przeciwgorączkowe, mają objawy 

przeziębienia, kaszel, infekcje dróg oddechowych). 

 • miały bezpośredni kontakt z osobami chorymi na sezonowe choroby zakaźne lub COVID - 

19. 
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 • mają inne objawy sugerujące zakażenie wirusem COVID 19 lub inną chorobą zakaźną. 

6. Przed wejściem na teren Poradni, rodzic i dziecko mają obowiązek zdezynfekować ręce, 

mieć na sobie maseczkę oraz rękawiczki ochronne z wyjątkiem: 

·    osób, które mają specjalne wskazania medyczne lub nie są zdolne do 

samodzielnego zakrywania ust i nosa, 

·       dzieci, które nie ukończyły 4. roku życia, 

·      osób, które nie są wstanie samodzielnie założyć środków ochrony. 

7. Środki ochrony indywidualnej (maseczka/ przyłbica i rękawiczki) klienci Poradni 

zapewniają sobie we własnym zakresie. 

8.  Diagności i terapeuci pracują z zabezpieczeniem osobistym (maseczka i/lub przyłbica). 

9.  Ze względu na zasady bezpieczeństwa, konieczne jest punktualne przybycie przez rodzica 

i dziecko na wizytę  (max. 5 minut wcześniej). 

10. Po wejściu na teren Poradni rodzic i dziecko podążają za wytycznymi diagnosty/terapeuty 

dotyczącymi obowiązkowej dezynfekcji rąk, wyznaczenia miejsca diagnozy/terapii, miejsca w 

poczekalni dla rodzica. Rodzic i dziecko przebywają tylko w strefach wyznaczonych przez 

diagnostę/terapeutę. 

11. W gabinecie diagnostycznym/terapeutycznym przebywa jeden rodzic (za zgodą 

specjalisty), jedno dziecko i jeden diagnosta/terapeuta. 

12. Na teren Poradni nie wolno wnosić jedzenia i zabawek oraz innych zbędnych przedmiotów. 

13.Wszyscy są zobowiązani do zachowania niezbędnej odległości 1,5 m, zachowania higieny 

kaszlu i kichania– wytyczne MZ i GIS oraz podstawowych zasad bezpieczeństwa. 

14. W Poradni obowiązują szczegółowe, znane pracownikom procedury postępowania w 

sytuacjach kryzysowych. W razie wystąpienia zagrożenia, osoby przebywające na terenie 

Poradni muszą bezwzględnie podporządkować się poleceniom pracowników Poradni. 

 

III. Procedury postępowania w przypadku podejrzenie zakażenia koronawirusem u 

pracownika 

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracownika Poradni, nie powinien on 

przychodzić do pracy, powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem, 
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ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu 

zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o możliwości zakażenia 

koronawirusem. 

2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia, dostępnych na stronach  gis.gov.pl  lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a 

także obowiązujących przepisów prawa. 

3. W przypadku wystąpienia u pracownika, wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy, 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostanie on niezwłocznie 

odsunięty od pracy i odesłany do domu.  

4. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest 

możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.  

5. Ustalony zostanie obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzona 

będzie rutynowa dezynfekcja powierzchni i pomieszczeń. 

6. W dalszym postepowaniu zastosowane zostaną zalecenia Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego. 

 

IV. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u 

klienta Poradni 

1.     W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby u klienta znajdującego się w Poradni 

takich jak: uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, klient/rodzic lub 

dziecko z opiekunem zostaną czasowo odizolowani w dedykowanym pomieszczeniu na czas 

oczekiwania na transport. 

2.     Należy ustalić listę pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym 

czasie w części/częściach Poradni, w których przebywał klient i zastosować wytyczne 

Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl 

odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

3.  Wstrzymane zostaną wizyty klientów w Poradni, powiadomiona zostanie powiatowa stacja 

sanitarno-epidemiologiczna i zastosowane będą ściśle zalecenia z wydawanych instrukcji i 

poleceń. 
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Imię i nazwisko Dziecka……………………………………………… 

 

Data wypełnienia ankiety…………………………………………….. 

 

 

WSTĘPNY WYWIAD PROWADZONY W DNIU BADANIA/WIZYTY W PORADNI 

PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ NR 24 ODNOŚNIE ZDROWIA 

DZIECKA/OPIEKUNA I EWENTUALNEJ MOŻLIWOŚCI 

ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ COVID-19 

 

1) Czy dziecko, opiekunowie i inni domownicy w ciągu ostatnich 10 dni mieli kontakt z 

osobą zakażoną SARS-COV-2 lub chorą na COVID-19 lub przebywającą na 

kwarantannie z powodu zakażenia SARS-COV-2  ? 

TAK                                 NIE 

2) Czy w ciągu ostatnich 10 dni u dziecka, opiekunów lub domowników wystąpiły objawy 

ostrej infekcji ( gorączka lub kaszel lub duszność lub biegunka lub zapalenie spojówek 

lub brak smaku czy węchu )? 

( w przypadku zapalenia spojówek dopytać czy nie jest to objaw alergii co roku 

występujący w danym okresie ) 

TAK                                    NIE 

 

 

 

podpis______________________________ 

 

 

Oświadczam, że jestem świadomy o konieczności poinformowania, jeśli w ciągu kolejnych 

10 dni od daty wizyty u dziecka, opiekunów lub innych domowników wynik testu na 

COVID-19 okaże się być pozytywny. 

 

 

 

podpis______________________________ 

 

 


