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Drogi Rodzicu/Prawny Opiekunie Dziecka! 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego 

Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Niniejsza procedura powstała na podstawie 

wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. 

 

Dla bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających w Poradni, proszę o nieprzychodzenie do Poradni w każdej z trzech 

zaistniałych sytuacji: 

1. Występują u Ciebie lub u dziecka takie objawy, jak: gorączka, kaszel, bóle mięśni, duszność, objawy przeziębieniowe, 

objawy podrażnienia i zapalenia spojówek, nudności, wymioty, biegunka, wysypka, nagła utrata smaku i węchu. 

2. Jesteś w nadzorze epidemiologicznym lub w czasie kwarantanny. 

3. W ostatnich 14 dniach miałaś/miałeś kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 lub z kimś, kto 

miał którykolwiek z wyżej wymienionych objawów. 

PROCEDURA WIZYT W PORADNI: 

1. Podczas umawiania terminu wizyty w Poradni pracownik sekretariatu poinformuje Cię o obowiązujących w naszej 

placówce zasadach bezpieczeństwa. Brak zgody na przedstawione warunki oraz stosowanie środków ochronnych jest 

jednoznaczny z odmówieniem zgody na spotkanie. 

2. Dzień przed badaniem odbierz telefon z numeru 501422498 lub (91) 3176729. Pracownik sekretariatu przeprowadzi 

krótką ankietę epidemiologiczną. Jeśli jej wynik będzie pomyślny, wówczas potwierdzi Twoją wizytę w Poradni. Jeśli 

okaże się negatywny, zaproponuje inny termin i udzieli dalszych instrukcji. 

3. Przyjdź do Poradni maksymalnie 10 minut przed umówionym spotkaniem (niedopuszczalna jest obecność osób 

towarzyszących).Jeśli będzie opóźnienie wizyt i liczba klientów w Poradni będzie zbyt duża, możesz być poproszony o 

oczekiwanie na wizytę na zewnątrz budynku.  

4. Przebywając na terenie Poradni powinieneś przebywać wmaseczce ochronnej/przyłbicy lub odzieży ochronnej 

zakrywającej usta i nos.  

5. Pamiętaj, aby dziecko umówione na diagnozę przyniosło ze sobą własne przybory do pisania (ołówek, długopis, kredki) i 

wodę do picia. 

6. Po wejściu do Poradni zdezynfekuj ręce sobie i dziecku, a następnie poddaj się pomiarowi temperatury. Pomiar ten 

zostanie wykonany termometrem bezdotykowym u rodzica i u dziecka. 

7. Zdejmij odzież wierzchnią i pozostaw ją we wskazanym miejscu.  

8. Samodzielnie wypełnij ankietę o stanie zdrowia dziecka, podaj numer telefonu, aby umożliwić szybką komunikację w 

sytuacjach nagłych i podpisz oświadczenie o braku przeciwskazań do wizyty w Poradni. Do wypełnienia dokumentów w 

Poradni używaj tylko tych długopisów, które są oznaczone jako „czyste”. Po użyciu, wrzuć długopis do pojemnika z 

napisem: „brudne”. 

9. Podczas wizyty w Poradni zachowaj dystans przynajmniej 1,5 m od pozostałych osób. 

10. W razie kaszlu, kataru lub potrzeby kichnięcia zasłoń twarz chusteczką higieniczną, po czym wyrzucić ją do kosza, a ręce 

ponownie zdezynfekuj. Jednorazowe chusteczki higieniczne dostępne są w poczekalni, sekretariacie i w każdym 

gabinecie diagnostycznym. 

11. Staraj się unikać dotykania powierzchni, których mogły dotykać inne osoby a po ich dotknięciu zdezynfekuj ręce. 

12. Dziecko umówione na badanie/terapię pozostaje ze specjalistą w gabinecie. Dopuszczalna jest obecność rodzica w 

przypadku dzieci małych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, wymagających bezpośredniej obecności rodzica. Spędź 

czas oczekiwania na dziecko, jeśli pogoda na to pozwala, poza terenem Poradni, ale bądź w kontakcie telefonicznym. 

13. Omówienie wyników diagnozy nastąpi w ustalonym z diagnostą terminie i miejscu 

ODBIÓR DOKUMENTACJI 

1. Dokumentację dziecka można odebrać osobiście w Poradni w godzinach od 14:00 do 15:00. 

2. Procedura wejścia do sekretariatu Poradni jest identyczna, jak w przypadku umówionej wizyty (pomiar temperatury, 

dezynfekcja rąk, środki ochronne). 


