
Wyciąg z procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19  

na terenie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Otwocku 

 

§ 1 

Ogólne zasady organizacji pracy 

1. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Otwocku w Otwocku wznawia 

funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra 

Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty. 

2. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz; zalecany jest kontakt telefoniczny 

lub mailowy. 

3. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do poradni osoby z zewnątrz, należy zachować dodatkowe 

środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego: 

 zachowanie 2 metrowego dystansu odległości, 

 zakrycie nosa i ust, 

 obowiązkowa dezynfekcja rąk, 

 ograniczone przemieszczanie się po poradni, 

 ograniczony kontakt z pracownikami poradni. 

4. Do poradni nie mogą wchodzić osoby, które są chore, w ciągu ostatnich 14 dni miały objawy 

mogące wskazywać na zarażenie, przebywają na kwarantannie lub w izolacji, miały w ciągu 

ostatnich 14 dni kontakt z osobami chorymi, przebywającymi na kwarantannie lub w izolacji. 

 

 

§ 2 

Zasady przyjmowania dziecka/ucznia z rodzicem/opiekunem na diagnozę/konsultację 

 

1. Na diagnozę/konsultację rodzic/opiekun przychodzi z dzieckiem/uczniem ściśle na ustaloną 

godzinę.   

2. Rodzica/opiekuna, dziecko/ucznia oraz pracownika ich przyjmującego obowiązuje  zasłonięcie ust 

i nosa maseczką. 

3. Przy wejściu do poradni dziecko/uczeń oraz rodzic/opiekun mają  mierzoną temperaturę. 

4. Temperatura którejkolwiek z w/w osób powyżej 37 stopni, a także występowanie takich objawów 

jak kaszel, katar, wysypka jest podstawą do nieprzyjęcia dziecka/ucznia. 

5. Po wejściu do poradni rodzic/opiekun i starszy uczeń są  bezwzględnie obowiązani skorzystać 

z płynu do dezynfekcji rąk. 

6. Dzieci i młodsi uczniowie udają się od razu do łazienki w celu prawidłowego umycia rąk mydłem 

w płynie. 

7. Przed rozpoczęciem diagnozy/konsultacji rodzice/opiekunowie podpisują zgodę na uczestnictwo 

dziecka w diagnozie lub konsultacjach oraz oświadczenie (załącznik nr 2). 

8. Podczas pobytu dziecka/ucznia w gabinecie diagnostycznym, rodzic zobowiązany jest do zajęcia 

wyznaczonego mu miejsca na korytarzu i nieprzemieszczania się po budynku poradni. Może także 

oczekiwać na zewnątrz budynku. Nie może jednak oddalać się, aby można było go wezwać 

w razie konieczności. 

 

 


