
 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

poradnie psychologiczno – pedagogiczne od 04.05.2020 roku wznawiają swoją działalność 

stacjonarną. 

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną zostają wdrożone następujące wewnętrzne 

procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie 

COVID-19. Procedury obowiązują w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w 

Międzyrzeczu od dnia 04.05.2020 roku. 

 

Procedury bezpieczeństwa: 

 

1. Przy wejściu do poradni zamontowany jest pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk. Każdy z 

dorosłych i dzieci powyżej 6 roku życia zobligowany jest przed wejściem do poradni do 

przeprowadzenia dezynfekcji rąk. 

2. Dzieci poniżej 6 roku życia pod opieką rodziców przed wejściem do Poradni zobowiązane 

są do dokładnego umycia rąk przy użyciu mydła.  

3. Do placówki należy wchodzić z zasłoniętymi ustami i nosem np. z maseczką lub przyłbicą.  

4. W gabinetach diagnostycznych zostały zainstalowane specjalne przesłony na biurkach, 

chroniące przed bezpośrednim kontaktem diagnosty z badanym.  

5. Diagności zostają wyposażeni w sprzęt ochrony indywidualnej (przyłbice, rękawice), który 

na życzenie udostępniamy naszym klientom. 

6. Po przeprowadzeniu diagnozy gabinet i pomoce do badań są każdorazowo odkażane i 

dezynfekowane. Pomieszczenie jest wietrzone.  

7. Codziennie po zakończeniu pracy w poradni pomieszczenia będą dodatkowo naświetlane 

przy użyciu lampy bakteriobójczej.  

8. Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych; spotkania powinny 

być przeprowadzane przy otwartych oknach z zachowaniem rekomendowanych przez 

służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (minimum 2 m) . 

9. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 

metry).  

10. W poradni przebywa ograniczona liczba osób, tylko te które są niezbędne do 

przeprowadzenia diagnozy.   

11. Pomiędzy diagnozami zaplanowane są przerwy pół godzinne umożliwiające na swobodne 

opuszczenie budynku klientom, tak aby nie spotkali się z następnymi osobami 

przybywającymi do poradni. 

12. Wprowadza się rotacyjny system pracy dzięki któremu, w budynku będzie przebywała 

ograniczona ilość osób. 

13. Na diagnozę dziecko jest przyprowadzane przez jednego rodzica lub opiekuna prawnego, 

bez osób towarzyszących. 

14. Na diagnozę przychodzimy maksymalnie 15 minut przed badaniem, nie wcześniej. 

15. Należy zaopatrzyć swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i 

ust podczas drogi do i z poradni. 

16. Przed przystąpieniem do diagnozy następuje ocena ryzyka narażenia na zakażenie 

koronawirusem SARS-CoV-2. Rodzic/opiekun prawny wypełnia oświadczenie o stanie 

zdrowia i przestrzeganiu zasady ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa (tzn. o  

braku kontaktu z osobami, u których potwierdzono zakażenie lub które są kwalifikowane 

jako przypadki prawdopodobne). 

17. Wszystkie czynności, które nie wymagają bezpośredniego kontaktu z rodzicami i dziećmi 

nadal przeprowadzane są w formie zdalnej (rozmowa telefoniczna, maile oraz przez inne 



komunikatory). 

18. Diagnozowane są tylko dzieci zdrowe. Przed diagnozą pracownik poradni dzwoni do 

rodziców pytając o stan zdrowia dziecka. Przy wejściu do Poradni pracownik będzie 

sprawdzał temperaturę każdego dziecka oraz jego rodzica/opiekuna. Przy temperaturze 37 

stopni lub więcej rodzic zabiera dziecko do domu.   

19. Wskazane jest, aby uczeń w trakcie diagnozy posiadał własne przybory do pisania 

(długopis, ołówek). 

20. Zlikwidowane są tzw. kąciki zabaw dla dzieci, usunięte gadżety dla dzieci oraz inne zbędne 

przedmioty z poczekalni. 

21. W toaletach znajdują się płyny do dezynfekcji rąk oraz szczegółowe instrukcje dotyczące 

zasad prawidłowego mycia rąk.  

22. Regularnie często i dokładnie należy myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją 

znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu 

(min. 60%). 

23. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak 

najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.  

24. Szczególny nacisk kładzie się na utrzymanie w czystości ciągów komunikacyjnych, 

dezynfekowanie powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, 

powierzchni krzeseł i powierzchni płaskich. Kilka razy dziennie będą dezynfekowane 

poręcze, klamki, włączniki światła i powierzchnie krzeseł. 

25. Wprowadza się codzienne monitorowanie prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych. Wprowadza się 

dziennik czynności porządkowych. Wpisów dokonuje osoba odpowiedzialna za sprzątanie 

w Poradni. Osobą nadzorującą jest pracownik administracji – sekretarka.  

26. Pracownicy poradni w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni 

przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją 

sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 

zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o możliwości zakażenia koronawirusem.  

27. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie 

odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu. Należy wstrzymać 

przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-

epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.  

28. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby u dziecka jak uporczywy kaszel, złe 

samopoczucie, trudności w oddychaniu, dziecko nie powinno zostać wpuszczone na teren 

gabinetu. Rodzic powinien zostać poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do 

najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam 

transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.  

29. Po zabraniu pacjenta z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 przez 

transport, należy: 

 wyłączyć z funkcjonowania pomieszczenie, w którym przebywał klient, a następnie 

umyć i zdezynfekować powierzchnie, meble, sprzęt. Po dezynfekcji może być ponownie 

używane, 

 wywietrzyć pomieszczenie, w którym przebywał pacjent, 

 zdezynfekować drogę dojścia pacjenta do pomieszczenia (poręcze schodów, klamki, 

lady, etc., czyli elementy, których mógł dotykać pacjent), 

 ustalić, czy personel zajmujący się pacjentem, był odpowiednio zabezpieczony i czy 

miał bliski kontakt z pacjentem. 


