
 
 

 

Informacje i zalecenia dla rodziców, opiekunów, uczniów  - wyciąg z 

procedur wewnętrznych Poradni 

 

 
REKOMENDACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI PRACY W    PORADNI 

(pkt. 4.I procedur wewnętrznych) 

 

1. Pracownicy mogą świadczyć pracę, gdy nie występują u nich symptomy chorobowe 
charakterystyczne dla infekcji układu oddechowego, w tym COVID-19. W przypadku 
osób obciążonych astmą lub/i alergią wymaga się przedstawienia stosownego 
zaświadczenia lekarskiego.  

2. Ze względu na ryzyko epidemiczne diagnosta bądź inny pracownik wychodzi po 
umówionego klienta do drzwi wejściowych do budynku.   

3. W sytuacji podejrzenia infekcji u klienta poradni pracownicy są zobowiązani do 
dokonania pomiaru temperatury ciała klienta termometrem bezdotykowym, po 
uzyskaniu  stosownej zgody. 

4. Pomiarów temperatury ciała (rodzica/opiekuna prawnego i dziecka/ucznia) 
dokonuje diagnosta oczekujący na umówioną wizytę.  

5. Pomiarów temperatury ciała osób zgłaszających się do sekretariatu poradni 
dokonuje pracownik administracji. 

6. Osoby wchodzące do poradni są zobowiązane do umycia rąk z użyciem mydła i 
ciepłej wody lub/oraz do ich dezynfekcji, zgodnie z instrukcją zamieszczoną w 
widocznym miejscu. Ponadto, podczas pobytu w poradni zalecane jest odkażanie 
rąk ogólnie dostępnymi środkami dezynfekcyjnymi, tak często jak jest to potrzebne. 

7. Osoby przebywające w siedzibie poradni zobowiązane są do stosowania środków 
ochrony indywidualnej (maseczek/przyłbic, rękawiczek ochronnych) oraz do 
utrzymywania bezpiecznego dystansu społecznego, zgodnie z obowiązującymi 
powszechnie zasadami. 

8. Klienci poradni w środki ochrony indywidualnej zabezpieczają się we własnym 
zakresie. 

9. W związku ze wzmożonym reżimem sanitarnym przeprowadzane jest częste 
odkażanie wspólnych powierzchni dotykowych (blatów, klamek, przełączników, 
poręczy, telefonów, klawiatur i myszy komputerowych, zabawek, pomocy do badań 
itp.) oraz systematyczne wietrzenie pomieszczeń, częste odkażanie toalet oraz 
codzienne dezynfekowanie podłóg. Dbałość o zachowanie higienicznych warunków 
w poradni leży w kompetencjach: 

 pracownika obsługi (odkażanie toalet, podłóg, klamek, poręczy, zabawek, 
pomieszczeń socjalnych, gabinetów, wietrzenie poczekalni), 

 pracowników administracji w trakcie wykonywanych czynności na ich stanowisku 
pracy, 

 pracowników pedagogicznych w trakcie wykonywanych czynności na ich 
stanowisku pracy.  



10. Czas oczekiwania dzieci/uczniów w poczekalni ogranicza się do minimum. 
11. W siedzibie poradni w jednym czasie może być diagnozowanych max. dwoje 

dzieci/uczniów. Godziny badań ustalają pracownicy w porozumieniu ze 
współpracownikami. 

12. Z pomieszczeń poradni usunięte zostają dywaniki oraz przedmioty, których 
dezynfekowanie jest utrudnione, w tym pluszowe zabawki, książeczki. Pracownicy 
pedagogiczni podczas wykonywanej pracy nadal korzystają z wystandaryzowanych 
narzędzi diagnostycznych, które w miarę możliwości podlegają odkażaniu.  

13. Każdy klient korzystający z pomocy stacjonarnej/wchodzący do budynku  jest 
zobowiązany do wypełnienia Oświadczenia/Ankiety, której wzór stanowi Załącznik 
nr 1 do Procedury.   

14. Klienci mogą korzystać tylko z wyznaczonych toalet. 
15. Wyznaczono miejsce do odizolowania osoby, która przejawia niepokojące objawy 

choroby. 
16. Pracownicy poradni świadczą pracę według harmonogramu uwzględniającego 

zminimalizowanie kontaktów bezpośrednich. Zalecane jest, aby w każdym 
gabinecie poradni w danym czasie znajdował się tylko jeden pracownik. 

17. Dopuszczalne jest realizowanie w sposób zdalny wybranych zadań statutowych, 
szczególnie dotyczących prowadzenia terapii, opracowywania wyników 
przeprowadzonych badań, omawiania wyników. Proporcje pracy zdalnej 
i stacjonarnej dla każdego pracownika ustala dyrektor poradni. 

18. Pracownicy z grup ryzyka (z problemami zdrowotnymi i/lub powyżej 60. roku życia) 
zobligowani są do przestrzegania zasad sanitarno-epidemiologicznych ze 
szczególną starannością. Decyzję o formie świadczenia pracy podejmuje pracownik 
poradni po uzgodnieniu z Dyrektorem.  
 
 

Zalecenia dla klientów poradni -  rodziców, opiekunów, uczniów 

(pkt. 4.I procedur wewnętrznych) 
 

1. Wizyta w Poradni może odbyć się wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym 
uzgodnieniu jej terminu z diagnostą. 

2. Wywiad dotyczący dziecka   przeprowadza się telefonicznie lub z wykorzystaniem 
komunikatorów elektronicznych.  

3. Przed wizytą rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany upewnić się, czy zarówno 
on,  jak i dziecko nie wykazują objawów infekcji  (gorączka powyżej 38°C, 
uporczywy kaszel, duszności, bóle mięśniowe, problemy ze strony układu 
pokarmowego, zaczerwienienie spojówek, katar, ogólnie złe samopoczucie, inne 
nietypowe symptomy). Jeśli podczas wizyty w Poradni takie objawy wystąpią, 
diagnoza/pomoc nie zostanie przeprowadzona. 

4. W poradni rodzicowi/opiekunowi prawnemu  i dziecku/uczniowi  może być 
zmierzona temperatura ciała z zastosowaniem termometru zdalnego. 

5. Wymagane jest wypełnienie Ankiety/Oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia   
oraz oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązującymi na terenie poradni 
procedurami  

6. W przypadku choć jednej odpowiedzi „TAK” lub braku udzielenia odpowiedzi na 
co najmniej jedno pytanie Ankiety/Oświadczenia może zostać zidentyfikowane 
podwyższone ryzyko zakażenia. W takiej sytuacji pracownik ma prawo odmówić 
wykonania usługi.  



7. Oczekuje się, że na diagnozę dziecko/uczeń przynosi własne przybory 
piśmiennicze (długopis, ołówek, kredki). Klienci przychodzą na badania wyłącznie 
z niezbędnymi przedmiotami. 

8. Na terenie Poradni obowiązują następujące zasady: 

 zarówno rodzic/opiekun prawny, jak i dziecko powyżej 4 r.ż. powinni korzystać 
z maseczek ochronnych  za wyjątkiem osób, które nie mogą zakrywać ust lub 
nosa z powodu stanu zdrowia, niesamodzielności, całościowych zaburzeń 
rozwoju   

  przed diagnozą należy dokładnie umyć ręce, a następnie zdezynfekować je, 

 w miarę potrzeb i  możliwości należy używać rękawiczek jednorazowych 
9. Należy przestrzegać (o ile to możliwe) dystansu co najmniej 1,5 metra w stosunku 

do innych osób znajdujących się w Poradni, a poruszając się po korytarzach lub 
holu oraz w poczekalni należy zachować odległość co najmniej 2 metrów od innych 
użytkowników. 
 

 

                                                                                                                       Dyrektor Poradni  
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