
Wewnętrzne procedury postępowania 

Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie 

w okresie epidemii COVID-19:

1. Pracownik przychodzący do pracy, przed pobraniem klucza do gabinetu
ma  w  sekretariacie  mierzoną  temperaturę,  udaje  się  do  swojego
gabinetu, stara się unikać przemieszczania w obrębie budynku, mając
na uwadze ryzyko epidemiologiczne. 

2. Warunkiem  przyjęcia  na  wizytę  do  poradni  jest  prawidłowy  stan
zdrowia.

3. Zgłaszający i  opiekun nie przejawiają żadnych oznak infekcji  (kaszel,
katar,  gorączka,  duszności  itp.),  w/w nie  są  objęci  kwarantanną,  nie
mieli w ostatnich 14 dniach kontaktu z osobami chorymi, lub objętymi
aktualnie kwarantanną.

4. Dzieci i opiekunowie przychodzą do Poradni w maseczkach/przyłbicach
- obowiązuje nakaz noszenia maseczki/ przyłbicy na terenie Poradni. Na
poczekali przebywać mogą jednocześnie tylko 4 osoby (z zachowaniem
dystansu  społecznego)  pozostałe  osoby  oczekują  na  korytarzach
również z zachowaniem dystansu społecznego.

5. Dziecko  do  poradni  zgłasza  się  wyłącznie  z  jednym  rodzicem  lub
opiekunem prawnym  (wizyta jest wcześniej umawiana telefonicznie –
pracownik  poradni  zobowiązany  jest  przekazać  informacje  dotyczące
procedury  badania w okresie  pandemii  –  rodzic  wyraża /  nie  wyraża
zgody na badanie) 

6. Osoby przychodzące do placówki zgłaszają się najpierw do sekretariatu
(pracownik  sekretariatu  wychodzi  na  korytarz).  Rodzic  wypełnia
stosowne oświadczenie , po uzyskaniu zgody opiekuna mierzona jest
temperatura dziecka. Przy braku przeciwwskazań do przeprowadzenia
badania dziecko z opiekunem oczekuje na badanie. 

7. Do  odpowiedniego  gabinetu  diagnostycznego  rodzic  i  dziecko
kierowany jest przez wyznaczonego pracownika administracji.

8. Ograniczając  czas  pobytu  na  terenie  Poradni  informujemy,  że
pracownicy Poradni mogą przeprowadzać: wywiad diagnostyczny przed
badaniem oraz omówienie wyników w formie zdalnej (telefonicznej lub
wideokonferencji ) 

9. Dziecko przed badaniem myje ręce mydłem i dezynfekuje je – dozownik
automatyczny do dezynfekcji  znajduje  się na korytarzu  na II  piętrze.
Ponadto każdy gabinet wyposażony jest we własny dozownik z płynem
dezynfekującym. Dziecko do 6 roku życia – myje ręce wodą z mydłem. 



10. Badanie  diagnostyczne  wykonujemy  wyłącznie  przy  biurku
wyposażonym  w  ekran  ochronny  –  bariery  z  plexi  oraz  z
wykorzystaniem osobistych  środków  ochronnych  (przyłbice  ochronne
lub maseczki,  środki do dezynfekcji rąk oraz stanowisk pracy).

11. Przed  przystąpieniem  do  badania  dziecko  informowane  jest,  że
będzie  pracowało  w specjalnych  warunkach  bezpieczeństwa,  dlatego
też najpierw myje /  dezynfekuje ręce,  pracuje przy biurku z plexi,  w
trakcie  badania  stara  się  nie  dotykać  nosa,  ust,  oczu;  jeśli  ma taką
potrzebę,  w każdej  chwili  może poprosić  o dodatkową dezynfekcję  /
mycie rąk, po przerwie w trakcie badania – jeśli taka będzie potrzebna
do gabinetu wchodzimy po kolejnym umyciu rąk.

12. Po  przeprowadzonym  badaniu/  konsultacji/  terapii  itp.  pracownik
pedagogiczny przeprowadza dezynfekcję przyborów, sprzętów, pomocy
dydaktycznych,  biurek,  klamek,  włączników  itp.,  z  którymi  miał
styczność klient.

13. Po każdej wizycie należy wywietrzyć gabinet.

14. Wypełnione  wnioski  na  badanie  /  konsultację  /  terapię  w Poradni
należy wrzucać do skrzynki  znajdującej  się przy wejściu głównym do
budynku.  Pracownicy  sekretariatu  przyjmują  tylko  i  wyłącznie
dokumenty dotyczące procedury wydawania orzeczeń. Pracownik przed
odbiorem tych dokumentów dezynfekuje ręce lub zakłada rękawiczki. 

15. Wnioski  na badanie /  konsultację /  terapię dostępne są na stoliku
przy  sekretariacie  Poradni  –  wnioskodawcy  proszeni  są  o  nie
wchodzenie do sekretariatu w celu pobrania wniosku. Informujemy,
że w/w wniosek dostępny jest również na stronie internetowej Poradni –
istnieje możliwość pobrania i wysłania elektronicznego. 

16. Osoba  sprzątająca  codziennie  prowadzi  dezynfekcję  gabinetów,
toalet  oraz  korytarzy,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  powierzchni,
które mogły być dotykane przez przebywające w Poradni osoby (klamki,
poręcze, włączniki światła).       

17. Pojemniki  na  zużyte  maseczki  oraz  rękawiczki  znajdują  się  w
łazience na II piętrze. 

      

 


