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PROCEDURY POSTĘPOWANIA W CZASIE PANDEMII
W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ NR 6
INFORMACJE DLA RODZICÓW
1. Priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa w okresie epidemicznym osobom
korzystającym z usług Poradni, jak i pracownikom.
2. Przyjmujemy wyłącznie osoby umówione telefonicznie lub mailowo.
3. Dostarczanie dokumentacji oraz odbiór opinii i orzeczeń następuje przy oznaczonym
stanowisku (parter budynku) – konieczne jest zabezpieczenie w postaci maski,
zdezynfekowanie rąk przy wejściu oraz posiadanie własnego długopisu.
4. Zgłoszenia rodziców dotyczące potrzeby diagnozy lub terapii przekazywane są
specjalistom, którzy kontaktują się z rodzicami w celu przeprowadzenia wywiadu
i analizy pod kątem zasadności wykonania bezpośrednich badań.
5. Porady, konsultacje, wywiady oraz omówienie wyników badań prowadzone są drogą
telefoniczną lub mailową.
6. W momencie telefonicznego umawiania wizyty rodzic jest poinformowany o
warunkach pracy w poradni w związku z Covid-19. Niewyrażenie zgody (na warunki
badania, stosowanie środków ochronnych) jest jednoznaczne z brakiem zgody na
przeprowadzenie badania.
7. Na diagnozę przyjmowane są dzieci zdrowe, nie objęte kwarantanną ani nadzorem
epidemicznym.
8. Wejście i przebywanie na terenie Poradni możliwe jest wyłącznie w maseczce (nie
dotyczy dzieci do 4 r. ż.) i po wcześniejszym zdezynfekowaniu dłoni.
9. Przy wejściu prowadzony jest pomiar temperatury osobom wchodzącym na teren
Poradni, rodzic/prawny opiekun podpisuje oświadczenie dotyczące stanu zdrowia.
10. Diagnozujący odbiera dziecko od rodzica i prowadzi do odpowiedniego gabinetu.
Jedynie w uzasadnionych przypadkach (np. niepełnosprawność, funkcjonowanie
uniemożliwiające samodzielny pobyt w Poradni) rodzic może towarzyszyć dziecku na
terenie Poradni.
11. Dziecko powinno być zaopatrzone w maseczkę, własne przybory do pisania (ołówek,
długopis, kredki), chusteczki higieniczne.
12. Po zakończeniu badania specjalista odprowadza dziecko, a w uzasadnionych
przypadkach dziecko i rodzica do wyjścia, aby uniknąć zbędnego poruszania się
klientów po korytarzach.
13. W przypadku, gdy rodzic nie przebywał na terenie Poradni podczas badania dziecka,
o jego zakończeniu zostanie powiadomiony telefonicznie i zobowiązuje się odebrać
dziecko w ciągu 10 minut od powiadomienia go o zakończeniu badania.

