
PROCEDURA OBOWIĄZUJĄCAW PP-P W ZIELONCE ORAZ
W FILII W ZĄBKACH OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.

NA CZAS PANDEMII COVID-19

Obowiązki rodziców/opiekunów prawnych

1. Dzieci mogą być przyprowadzane na wizytę do poradni tylko przez osoby zdrowe.

2. Rodzic/opiekun prawny, pełnoletni uczeń winien:

a) wchodząc do budynku poradni wykonać dezynfekcję rąk,

b) przebywając w budynku stosować maskę ochronną lub przyłbicę ochronną,

c) zachować minimum 1,5 dystansu społecznego od pracowników poradni jak również innych

rodziców/opiekunów prawnych oraz dzieci,

d) wchodzić tylko do poczekalni z zachowaniem zasady – jeden rodzic jedno dziecko zapisane na

wizytę,

e) stawiać się w poradni nie wcześniej niż 10 min przed wyznaczoną godziną,

f) w miarę możliwości pomagać dziecku zdezynfekować dłonie,

g) zapewnić dziecku na diagnozę i stałą terapię niezbędne przybory m.in. ołówek, długopis,

temperówkę, kredki

h) przyprowadzać do poradni tylko dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych,

i) wyjaśnić dziecku, żeby nie zabierało do poradni niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek,

których nie da się zdezynfekować,

j) regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny,

k) w drodze do / z poradni opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie dorośli zobowiązani

są przestrzegać aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania się w przestrzeni publicznej,

l) zwróć uwagę dziecku na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania,

m) korzystać z miejsc wyłącznie oznaczonych, oddalonych od siebie o co najmniej 2 m,

n) nie przyprowadzać do poradni dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub

w izolacji.

3. Z obowiązku stosowania maseczki ochronnej zwolnione jest dziecko do lat 4, osoba z powodu stanu

zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej

w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym

zakryciu lub odkryciu ust lub nosa. Okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest

wymagane.

Procedura opracowana w porozumieniu z inspektorem BHP w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Małgorzata Zawadyl
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce


