Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna
w Bolesławcu

PROCEDURA
Procedura pomocy bezpośredniej realizowana
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w
Bolesławcu w warunkach zagrożenia
epidemiologicznego.

Nr procedury

9

Cel procedury:
Celem niniejszej procedury jest wskazanie bezpiecznego dla terapeutów oraz klientów
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Bolesławcu sposobu udzielania pomocy
bezpośredniej w sytuacji ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Zakres procedury:
Procedura swoim zakresem obejmuje wszystkich pracowników pedagogicznych realizujących
zajęcia terapeutyczne, pracowników niepedagogicznych oraz
klientów Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej w Bolesławcu.
Algorytm procedury:
1. Każdy klient (zarówno rodzic, jak i dziecko) chcący skorzystać z pomocy stacjonarnej
udzielonej w budynku poradni zobowiązany jest do zachowania wymogu sanitarnego oraz
ścisłego stosowania się do poniższej procedury.
2. Rodzic powinien odpowiednio przygotować dziecko na wizytę w poradni w warunkach
wymogu sanitarnego i wyjaśnić mu zasady bezpieczeństwa, które obecnie obowiązują w
Poradni.
3. Warunkiem koniecznym do prowadzenia terapii jest:
 pomiar temperatury ciała dziecka i rodzica/prawnego opiekuna dokonany w
domu przed przyjściem do Poradni w celu stwierdzenia braku infekcji. Osoby
z temperaturą ciała 37 stopni i powyżej oraz z objawami chorobowymi nie
mogą zgłaszać się na terapię.
 wypełnienie przez klienta Oświadczenia, w formie ankiety wstępnej
kwalifikacyjnej dostępnej na miejscu.
4. Rodzic ma obowiązek poinformowania terapeutę o przebytych chorobach dziecka w ciągu
ostatnich 14 dni, oraz o możliwości kontaktu z osobami, które zostały poddane
kwarantannie w związku z podejrzeniem możliwości zakażenia.
5. Do Poradni przychodzi z dzieckiem tylko jeden z rodziców/ opiekunów prawnych, bez
osób towarzyszących (innych dzieci i członków rodziny).
6. Po wejściu do budynku poradni każdy dorosły obowiązkowo dezynfekuje ręce płynem
dezynfekującym dostępnym przy drzwiach wejściowych do budynku poradni a dziecko
ma umyć ręce.
7. Klienci/dzieci powyżej 4 roku życia i rodzice/prawni opiekunowie powinni mieć założoną
maseczkę lub chustkę, zakrywającą usta i nos.
Z tego obowiązku wyłączone są osoby, które nie mogą zakrywać ust i nosa z powodu stanu
zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności
intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim, lub osoby mające trudność
w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.
8. Rodzic wraz dzieckiem przychodzi do poradni o planowanej godzinie terapii (nie za
wcześnie, aby nie powodować przebywania zbyt dużej ilości osób w placówce).

9. Pracownik Poradni jest wyposażony w maseczkę i/lub przyłbicę, rękawiczki oraz środki
do dezynfekcji.
10. Rodzic po zostawieniu dziecka w gabinecie powinien opuścić budynek Poradni i odebrać
dziecko o czasie wskazanym przez terapeutę.
11. Terapia trwa 40 min.
12. Po terapii terapeuta jest zobowiązany do przewietrzenia gabinetu, dezynfekcji pomocy
terapeutycznych, stolika, biurka oraz klamek.
13. Po zakończeniu pracy dezynfekuje gabinet i pomoce przy użyciu lamp UV.
14. Na czas zagrożenia epidemiologicznego zostają zawieszone zajęcia grupowe.
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