
Zał. nr 1 do zarządzenia nr 4/2020 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCE PRACY STACJONARNEJ W SPPPPK 
W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM  COVID -19 

 

1. Do Poradni przyjmujemy tylko umówionych wcześniej telefonicznie klientów. 

2. Zgłoszenia na diagnozy analizowane są przez badających pod kątem zasadności, konieczności 

i pilności. 

3. Pierwszeństwo mają zgłoszenia dotyczące orzeczeń, opinii o WWR, gotowości szkolnej opinii 

o odroczeniu od obowiązku szkolnego. 

4. Na diagnozę i terapię przyjmowane są osoby zdrowe, nieobjęte kwarantanną, nadzorem 

epidemicznym (informację uzyskujemy od rodzica telefonicznie w momencie umawiania  

na wizytę). 

Rodzic przychodząc do poradni składa każdorazowo stosowne oświadczenie - zał. 2  

do Zarządzenia dyrektora 4/2020. 

5. Nie przyjmujemy do Poradni dzieci, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie  

lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą zostać w domu i stosować się do zaleceń służb 

sanitarnych. 

W takiej sytuacji rodzic powinien powiadomić Poradnię o zmianie terminu wizyty. 

6. Przy umawianiu wizyty rodzic jest informowany o warunkach pracy w poradni w związku         

z COVID – 19. Niewyrażenie zgody na warunki badania lub terapii i stosowanie środków 

ochronnych jest jednoznaczne z  odmówieniem zgody na przeprowadzenie diagnozy  

lub terapii. Rodzice proszeni są o wcześniejsze przygotowanie dziecka do warunków badania         

(uprzedzenie o konieczności stosowania przez diagnostę z zabezpieczeń) 

7. Przy wejściu do gabinetu  prowadzony  jest pomiar temperatury klientom za pomocą 

termometru bezdotykowego. Jeśli temperatura przekroczy 37,5°C to taki pacjent jest 

odsyłany do domu i wyznacza mu się nowy termin wizyty. 

8. Dziecko i rodzic przychodzące do poradni powinni być zaopatrzeni w swoją maseczkę  

lub przyłbice, rękawiczki jednorazowe i własne przybory do pisania. Brak stosownych 

środków ochronnych może wiązać się z odmową przeprowadzenia badania/terapii. 

9. Przed wejściem do gabinetu rodzic, dziecko i osoba badająca zobowiązani są do dokładnego 

umycia, zdezynfekowania rąk. 

10. Dziecko umówione na diagnozę/terapię pozostaje samo ze specjalistą w gabinecie. Obecność 

rodzica jest dopuszczalna jedynie w przypadku dzieci niepełnosprawnych, niesamodzielnych 

lub wymagających bezpośredniej obecności rodzica. 

11. Pacjenci są proszeni o wchodzenie na teren placówki najwcześniej na 5 min przed 

zaplanowaną wizytą. 

12. Pacjenci proszeni są o zachowanie bezpiecznej odległości(2m)  od innych osób 

przebywających     w budynku. 

13. Oczekujący na przyjęcie w poczekalni pacjenci korzystają z miejsc wyłącznie oznaczonych. 

14. Dzieci nie przynoszą do Poradni zbędnych rzeczy lub zabawek. 

15. Zaleca się rodzicom przyjście na umówioną wizytę tylko z dzieckiem bez osób 

towarzyszących. 

16. Osoba prowadząca diagnozę/terapię zachowuje stosowną odległość i środki ochronne 

(maseczka/przyłbica, rękawiczki). 

17. Osoba prowadząca po zakończeniu pracy z danym dzieckiem dezynfekuje użyte pomoce oraz 

sprzęt. 



18. Wywiad i omówienie wyników badania z rodzicem przeprowadzany jest drogą telefoniczną 

lub on-line (w celu ograniczenia do minimum czasu spędzonego w placówce). 

19. Pracownik przed przystąpieniem do pracy dezynfekuje biurko, klawiaturę, myszkę itp. 

20. W łazienkach oraz w każdym pokoju znajdują się w widocznym miejscu instrukcje 

bezpiecznego zakładania i zdejmowania rękawiczek, prawidłowego zdejmowania maseczki 

oraz dezynfekcji rąk. 

21. Każdy pracownik posiada w swoim pokoju wyznaczone miejsce na położenie używanej 

maseczki/przyłbicy (wybór miejsca zostawia się pracownikowi). 

22. Zaleca się nie noszenie biżuterii  na rękach poniżej łokcia (pierścionki, zegarki, bransoletki), 

gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk. 


