
WEWNETRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA  

NIEPUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-

PEDAGOGICZNEJ KRAINA WYOBRAŹNI W PABIANICACH 

w okresie epidemii COVID-19 

 
Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 

Ogólne zasady przyjmowania klientów w Poradni: 

1. W celu zmniejszania ryzyka przenoszenia zakażenia rejestracja dzieci i młodzieży 

na badanie odbywa się telefonicznie. 

2. Do placówki nie mogą przychodzić pracownicy i klienci, którzy są chorzy, 

zwłaszcza, jeżeli występują u nich objawy infekcji dróg oddechowych (gorączka, 

duszność , kaszel, utrata węchu i smaku) lub jeżeli miały kontakt z osobą 

podejrzaną o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 do czasu ostatecznej 

weryfikacji i uzyskania ujemnego wyniku badania takiej osoby (podejrzanej o 

zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2). 

W przypadku zaobserwowania przez pracownika Poradni u siebie objawów 

infekcji dróg oddechowych lub posiadania wiedzy o kontakcie z osobą podejrzaną 

lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 należy o takim fakcie poinformować 

telefonicznie Dyrektora Poradni przed zgłoszeniem się do pracy.   

3. Ogranicza się przebywanie w placówce osób z zewnątrz ( maksymalnie do 3 osób, 

z zachowaniem odstępu między poszczególnymi osobami 2 m – nie dotyczy 

odległości pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym a dzieckiem).  

4. Poradnia będzie przyjmowała dzieci i pacjentów w budynku Poradni szczególnie 

w celu 

diagnozowania na potrzeby wydania stosownych opinii ważnych dla przyszłości 

edukacyjnej i dalszych losów dzieci. 

5. Pozostałe zadania statutowe, w tym terapie dzieci (rodziców, którzy wyrazili taką 

wolę) Poradnia będzie realizowała zdalnie. 
6. Poradnia informuje telefonicznie o ustalonym terminie wizyty w placówce.  

Wizyta w Poradni 

1. Na wizytę do Poradni dziecko przychodzi z jednym opiekunem, bez rodzeństwa. 
2. Przy wejściu do budynku Poradni każdy pracownik, dziecko oraz jego 

rodzic/opiekun ma obowiązek zdezynfekować ręce, dzieci powinny umyć ręcę 

mydłem, aby uniknąć potencjalnych irytacji naskórka. Dodatkowo wprowadza się 

obowiązkową zamianę obuwia u dzieci i rodziców. 

3. Pracownik może być zabezpieczony w maseczkę zakrywająca usta i nos i/lub 

przyłbicę i jednorazowe rękawiczki oraz zmienione obuwie.  



4. Na terenie Poradni rodzic/opiekun powinien przebywać w maseczce ochronnej  

i rękawiczkach jednorazowych. 
5. Każdy kontakt osoby z zewnątrz powinien odbywać się tylko  

w wyjątkowych przypadkach, w taki sposób, aby klient przebywał w odległości 

minimum 2 m od pracownika.  
6. Rodzice oczekują na dziecko w poczekalni, na piętrze Poradni w wyznaczonej sali 

lub poza nią na zewnątrz budynku.  Odległość osób przebywających w poczekalni 
to minimum 2 m.  

Zachowanie profilaktyki  

1. W Poradni stosuje się dezynfekcję stanowisk pracy, wyposażenie pracowników w 

maseczki, jednorazowe rękawiczek, preparaty dezynfekcji rąk i stanowisk pracy.  

2. Do dezynfekcji materiałów diagnostycznych używa się lampy UV i odpowiednich 

środków dezynfekcyjnych. 

3. Wprowadza się monitoring prac porządkowych – raporty dezynfekcji 

pomieszczeń, Gabinety  diagnostyczne i pomoce dydaktyczne będą 

dezynfekowane po każdej przeprowadzonej diagnozie, a fakt ten odnotowywany 

w raporcie.  

4. Należy zadbać o przeprowadzanie dezynfekcji przyborów, sprzętu, zabawek, 

pomocy dydaktycznych, stolików, biurek, klamek, włączników światła używanych 

podczas diagnozy w pomieszczeniach diagnostycznych po każdym badaniu. 

5. Należy zadbać o przeprowadzanie dezynfekcji lad, poręczy, dozowników na 

preparaty do higieny rąk, dozowników na ręczniki jednorazowe, pojemników na 

odpady możliwie najczęściej, nie rzadziej niż 2 razy dziennie.  

6. Po każdej diagnozie należy wywietrzyć gabinet. W miarę możliwości należy 

wietrzyć gabinety 1 x na godzinę.  

7. Przed rozpoczęciem pracy i po zakończeniu każdy pracownik dezynfekuje swoje 

stanowisko pracy. 

8. W Poradni na korytarzu  znajduje się pojemnik na zużyte jednorazowe rękawiczki  

i maseczki. 

9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa klientom i pracownikom Poradni wprowadza 

się rotacyjny system pracy.  

10. Dziecko podczas diagnozy używa jednorazowego długopisu / ołówka, który jest 

odkładany do odpowiedniego pojemnika po diagnozie.  

11. Diagnozy przeprowadza się w gabinetach mających minimum 6 metrów 

kwadratowych, pracownik pedagogiczny przeprowadzający diagnozę stara się 

zachować maksymalny możliwy do przeprowadzenia diagnozy dystans.  

 

Procedury uzgodniono z Radą Pedagogiczną w dniu 04.05.2020 r. 

 

Procedury przygotowano w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Saniternego 

oraz wytyczne kierunkowe Polskiej Rady Poradnictwa.   


