
 

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy stacjonarnej 

w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kraśniku 

w okresie pandemii COVID-19 

  

Podstawa prawna: 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

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

 Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia  

 Komunikat MEN w/s przywracania funkcjonalności placówek oświatowych z dnia 29.04.2020r. 

 Rekomendacje dotyczące procedur działania poradni psychologiczno – pedagogicznych dla dzieci  

i młodzieży w zakresie zapobiegania COVID-19 

 

 W związku z ciągłym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w celu 

ochrony zdrowia i życia osób realizujących zadania związane z pracą stacjonarną  

w poradni oraz klientów poradni wskazane jest wprowadzenie i bezwzględne 

przestrzeganie wzmożonego reżimu sanitarnego. 

 

Zasady przyjmowania klientów w poradni 

 

1. W poradni przyjmowane są tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

2. Wizyta w poradni na badanie diagnostyczne rozpoczyna się po telefonicznym 

uzgodnieniu terminu z rodzicem. Podczas rozmowy telefonicznej pracownik poradni 

przeprowadza wstępny wywiad o sytuacji zdrowotnej klienta oraz aktualny wywiad 

rozwojowy i udziela informacji o miejscu i zasadach prowadzonego badania. 

3. Przyjęcie do poradni na zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym, 

rozpoczyna się po wyrażeniu zgody przez rodzica na uczestniczenie dziecka  

w zajęciach i telefonicznym uzgodnieniu z rodzicem terminu rozpoczęcia zajęć. 

Podczas rozmowy telefonicznej pracownik poradni przeprowadza wywiad o sytuacji 

zdrowotnej klienta i udziela informacji o miejscu i zasadach organizacji zajęć. 

4. W związku z ograniczeniem liczby osób przebywających w budynku poradni, dziecku 

towarzyszy jeden opiekun.  

5. Podczas przyjmowania zgłoszenia na badanie dziecka rodzic/opiekun prawny dziecka 

otrzymuje informację o bezwzględnym zakazie przynoszenia do poradni przedmiotów 

osobistych dziecka np. własnych zabawek.   

6. Klienci wchodzą do poradni najwcześniej na 5 minut przed ustaloną godziną wizyty. 

7. Klienci do poradni przychodzą zaopatrzeni w indywidualną ochronę osobistą nosa  

i ust, a osoby dorosłe także rękawiczki jednorazowe, zobowiązani są do dezynfekcji 

rąk za pomocą dostępnego środka dezynfekcyjnego, a dzieci do umycia rąk mydłem  

w toalecie. 



8. Przed rozpoczęciem badania rodzic/opiekun prawny wypełnia stosowne dokumenty, 

wydane przez pracownika. 

9. Przed każdą wizytą pracownik dokonuje u klienta, po wyrażeniu przez niego zgody, 

pomiaru temperatury ciała termometrem bezdotykowym.  

10. W przypadku, gdy zaistnieje podejrzenie, że klient nie jest zdrowy, pracownik poradni 

ma prawo odmówić przyjęcia go na diagnozę lub zajęcia specjalistyczne. 

11. Podczas badania, przeprowadzanego indywidualnie z dzieckiem, rodzic/opiekun 

prawny oczekuje w poczekalni. W przypadku trudności adaptacyjnych dziecka, rodzic 

może pozostać w pomieszczeniu, w którym odbywa się badanie.  

12. W czasie trwania zajęć specjalistycznych oraz badań rodzic/opiekun prawny i dziecko 

pozostają w budynku poradni.   

13. Po przeprowadzonych badaniach rodzic/opiekun prawny zostaje poinformowany  

o ich wynikach. 

14. Po przeprowadzonych zajęciach specjalistycznych rodzic/opiekun prawny otrzymuje 

zalecenia lub materiały do pracy z dzieckiem w domu. 

15. Zgodnie z przepisami ogólnymi pisemne wyniki badań (opinia, orzeczenie) zostają 

przesłane pocztą lub wydane osobiście, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. 

  

Organizacja procesu diagnostycznego 

 

1. Diagnoza odbywa się w wyznaczonych do tego celu gabinetach psychologa, 

pedagoga, logopedy, doradcy zawodowego.   

2. Podczas diagnozy klienci mają kontakt jedynie z wyznaczonym zespołem 

diagnostycznym, tj. psychologiem, pedagogiem, logopedą, doradcą zawodowym. 

3. Minimalna przestrzeń w pomieszczeniu diagnostycznym wynosi cztery metry 

kwadratowe na jedną osobę, znajdującą się w pomieszczeniu (tj. jedno dziecko, jeden 

diagnosta, w określonych przypadkach – rodzic/opiekun prawny). 

4. Diagnoza odbywa się w pomieszczeniu, w którym znajdują się jedynie przedmioty 

niezbędne do diagnozy. 

5. W trakcie diagnozy dziecko korzysta wyłącznie z przyborów i narzędzi dostępnych  

w PZPP-P, które każdorazowo zostają poddane dezynfekcji. 

6. Diagności przeprowadzają badanie w jednorazowych rękawicach, maseczkach  

lub indywidualnych przyłbicach ochronnych. 

7. W czasie przerwy, po każdym etapie diagnozy,  gabinet diagnostyczny jest wietrzony. 

8. Pracownicy Poradni, rodzice i opiekunowie zobowiązani są do zachować bezpieczny 

dystans społeczny. 

 

Organizacja i prowadzenie zajęć specjalistycznych 

 

1. Udział w zajęciach specjalistycznych o charakterze terapeutycznym jest dobrowolny 

(decyzję o uczestnictwie podejmuje rodzic/opiekun prawny dziecka). Rodzic na 

piśmie wyraża, bądź nie, zgodę na uczestniczenie dziecka w zajęciach. 

2. Zajęcia specjalistyczne odbywają się w wyznaczonych do tego celu pomieszczeniach, 

których minimalna przestrzeń nie może być mniejsza niż 4 m
2 

na jednego uczestnika 

zajęć i terapeutę prowadzącego zajęcia. 



3. Zajęcia specjalistyczne odbywają się indywidualnie, bierze w nich udział terapeuta 

(psycholog, pedagog lub logopeda) oraz dziecko. 

4. Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem pomocy nadających się do skutecznej 

dezynfekcji.  

5. Terapeuta prowadzi zajęcia specjalistyczne w jednorazowych rękawicach, maseczkach 

lub indywidualnych przyłbicach ochronnych. 

6. Po każdych zajęciach specjalistycznych gabinet jest wietrzony, a użyte pomoce 

zdezynfekowane. 

7. Prowadzący zajęcia specjalistyczne informują dzieci i młodzież, w sposób 

dostosowany do ich możliwości i potrzeb, o unikaniu dotykania oczu, nosa i ust. 

8. Prowadzący zajęcia specjalistyczne dba o zachowanie odpowiedniego dystansu 

społecznego. 

9. Rodzic/ opiekun prawny odbiera dziecko z zajęć o ustalonej z terapeutą godzinie.  

10. W przypadku braku zgody rodzica, bądź ryzyka wynikającego z charakteru zajęć lub 

zagrożenia zdrowotnego, kontynuowana będzie praca z dziećmi z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość. Rodzic/opiekun prawny składa wówczas 

stosowny wniosek w formie pisemnej bądź zgłoszenia telefonicznego  

o kontunuowanie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość.  

 

Higiena i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 

1. Obsługa poradni prowadzi systematyczne prace porządkowe, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji 

powierzchni dotykowych: klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, krzeseł, 

włączników światła. 

2. Gabinety diagnostyczne oraz terapeutyczne są wietrzone po każdym etapie diagnozy 

i dezynfekowane po każdym kliencie. 

3. Wszystkie narzędzia diagnostyczne i używane przybory oraz pomoce terapeutyczne 

podlegają dezynfekcji po każdym kliencie. 

4. Personel diagnozujący dziecko oraz prowadzący zajęcia specjalistyczne jest 

zaopatrzony w indywidualne środki ochrony osobistej – maseczki lub przyłbice, 

jednorazowe rękawice.  

5. Każdy pracownik osobiście dezynfekuje swoje maseczki wielorazowego użytku oraz 

przyłbice.  

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem 

 

1. Do pracy w poradni mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek 

objawów, wskazujących na chorobę zakaźną (kaszel, katar, podwyższona temperatura, 

duszności, bóle mięśni). 

2. W przypadku wystąpienia u pracownika, będącego na stanowisku pracy, 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje on 

niezwłocznie odsunięty od pracy, z jednoczesnym powiadomieniem właściwej, 

miejscowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. 



3. Osoba przebywająca na terenie poradni, u  której wystąpiły niepokojące objawy udaje 

się niezwłocznie do wyznaczonego do izolacji pomieszczenia do czasu ustalenia 

dalszego postępowania ze służbami epidemiologicznymi.  

4. Obszar, w którym przebywała osoba zarażona, zostaje poddany gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z istniejącymi procedurami i z zastosowaniem obowiązujących 

zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego (dostępnych na stronie 

gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl). 


