Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 63/21-22
Dyrektora Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim
z dnia 05.11.2021 r.

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
DLA PRACOWNIKÓW I KLIENTÓW
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W MAKOWIE
PODHALAŃSKIM (Z ODDZIAŁEM ZAMIEJSCOWYM W JORDANOWIE)
Zasady ogólne przyjmowania klientów:
1. Wszystkie zajęcia prowadzone na terenie poradni odbywają się w bezpośrednim kontakcie z
dzieckiem lub jego rodzicem z wyjątkiem dzieci posiadających przeciwwskazania zdrowotne do
szerszych kontaktów społecznych potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem lekarskim oraz
osób przebywających na kwarantannie lub izolacji domowej.
2. Do placówki nie powinni przychodzić pracownicy i klienci, u których występują jakiekolwiek
objawy chorobowe (szczególnie: gorączka, duszność, kaszel, katar, utrata węchu i smaku) i
przebywające w kwarantannie lub izolacji domowej.
3. Ogranicza się przebywanie w placówce osób z zewnątrz do niezbędnego minimum z
zachowaniem odstępu między poszczególnymi osobami min. 1,5 m – nie dotyczy odległości
pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym a dzieckiem.
4. Osoby przebywające w poradni zobowiązane są do przestrzegania aktualnych przepisów prawa
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
5. W przypadku wystąpienia objawów infekcji pracownik powinien pozostać w domu i
skontaktować się z lekarzem oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności.
6. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów na stanowisku pracy pracownik ma
skontaktować się (najlepiej za pośrednictwem technik komunikacji na odległość) z dyrektorem
w celu ustalenia dalszego postępowania.
Wizyta w Poradni:
1. Na wizytę do Poradni niepełnoletnie dziecko /uczeń przychodzi z jednym rodzicem/ opiekunem.
Dziecko podczas diagnozy/terapii używa swoich przyborów (długopis, ołówek, kredki, gumka
do mazania, temperówka) oraz jest wyposażone w środki ochrony osobistej (maseczka) wyjątek stanowią dzieci do 4 r.ż i osoby które nie podlegają temu obowiązkowi na podstawie
przepisów prawa.
2. Po wejściu do budynku Poradni każdy pracownik, dziecko oraz jego rodzic/opiekun ma
obowiązek umyć lub zdezynfekować ręce.
3. Zaleca się korzystanie z windy tylko w niezbędnych przypadkach (osoby z utrudnionym
przemieszczaniem się po schodach lub na wózku).
4. Klient, rodzic/opiekun prawny/ pełnoletni uczeń udaje się w wyznaczone miejsce (poczekalnia)
oczekując wezwania na diagnozę, terapię bądź konsultację.
5. Jeżeli pracownik Poradni zaobserwuje u dziecka lub rodzica/opiekuna objawy mogące
wskazywać na infekcję górnych dróg oddechowych (w szczególności gorączka, kaszel,
duszności) za zgodą rodzica dokonuje pomiaru temperatury u dziecka. W przypadku:
- braku zgody rodzica na pomiar temperatury u dziecka,
- wyniku pomiaru temperatury powyżej 38°C,
- wystąpienia objawów wskazujących na infekcje górnych dróg oddechowych
uniemożliwiających dalsze prowadzenie badania/terapii/konsultacji,
pracownik przerywa prowadzone czynności i wyznacza kolejny termin wizyty.

