
WEWNĘTRZNE PROCEDURY OKREŚLAJĄCE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
I POSTĘPOWANIA W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA, ZAPOBIEGANIA

ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA COVID-19

w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 4 we Wrocławiu 

w okresie  epidemii COVID-19

aktualizacja od 03.09.2021r.

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.

Celem wdrażanych procedur jest:

kompleksowe działanie przeciwepidemiczne, zabezpieczenie pracowników i klientów Poradni
w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia koronawirusem.

 

ZASADY OGÓLNE

1. Rekomendowane jest szczepienie przeciw COVID-19 dla pracowników szkół/poradni
oraz uczniów w określonych grupach wiekowych poradni.

2. Do Poradni  przyjmowani będą klienci zdrowi (bez objawów  infekcji, kataru, kaszlu,
gorączki, bólu głowy, bólu brzucha).

3. Wszyscy pracownicy Poradni zostaną wyposażeni w środki ochrony indywidualnej 
(maseczki, rękawiczki ochronne, płyny do dezynfekcji).

4. Do siedziby głównej Poradni pracownicy i klienci wchodzą, korzystając z wejścia 
bezpośrednio za szlabanem.

5. W  poczekalniach  Poradni  są  wyznaczone  miejsca  dla  Klientów  oczekujących
na wizytę.

6. W  poczekalni  dla  Klientów  są  umieszczone  informacje  o  numerach  telefonów
do  Wydziału  Bezpieczeństwa  i  Zarządzania  Kryzysowego,  Stacji  Sanitarno-
Epidemiologicznej.

7. Na terenie Poradni, w oznaczonych miejscach, znajdują się dystrybutory ze środkami
dezynfekującymi  oraz kosze wyłożone workiem foliowym do wyrzucania zużytych
jednorazowych środków ochrony osobistej (klatka schodowa).

8. W  jednym  pomieszczeniu  podczas  wizyty  w  Poradni  mogą  przebywać  oprócz
diagnosty, maksymalnie 2 osoby.

9. Przedmioty  i  powierzchnie  w  gabinetach  badań  i  terapii,  których  klienci  dotykali
podczas  wizyty  w  Poradni  będą  systematycznie  dezynfekowane  a  pomieszczenia,
w których przebywają pracownicy i klienci Poradni będą wietrzone.

10. Stacjonarne spotkania diagnostyczne i  terapeutyczne będą ograniczone czasowo do



niezbędnego minimum.

KLIENT PORADNI

1. W Poradni przyjmowane są tylko osoby zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę -
m.in. gorączka, kaszel, katar, duszność, utrata węchu. 

2. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych u dziecka/ucznia  rodzic/opiekun 
prawny powinien odpowiednio wcześniej powiadomić Poradnię i odwołać wizytę. 

3. Na badania do Poradni zgłasza się  dziecko z jednym opiekunem, punktualnie na 
wyznaczoną godzinę.

4. Rejestracja dzieci i młodzieży odbywa się telefonicznie. Klient otrzymuje informacje
o  dacie i godzinie spotkania, adres i numer gabinetu, nazwisko i numer wewnętrzny
telefonu specjalisty (psycholog, pedagog, logopeda).

5. Bezpośrednio przed wizytą w Poradni rodzice/opiekunowie wypełniają Oświadczenie
o  stanie  zdrowia  w  kierunku  zakażenia  SARS  CoV-2  (załącznik  nr  1
do Wewnętrznych  Procedur  w  zakresie  zapobiegania  COVID-19  w  Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej nr 4 we Wrocławiu w okresie  epidemii COVID-19).
Oświadczenie  jest  analizowane  przez  pracownika  podejmującego  czynności
diagnostyczno- terapeutyczne.

6. W  przypadku  podejrzenia  choroby  u  dziecka/ucznia  pracownik  może  zmierzyć
mu temperaturę.

7. W przypadku podejrzenia choroby lub w sytuacji, kiedy Klient przebywał z osobami
chorymi lub objętymi kwarantanną, w terminie krótszym niż 2 tygodnie zasadna jest
odmowa przyjęcia do Poradni.

8. Klienci z oznakami choroby (katar, kaszel, duszności, podwyższona temperatura ciała)
nie będą przyjmowani przez pracowników Poradni.

9. Klienci  Poradni  podczas  wizyty  oraz  oczekiwania  na  nią,  zachowują  bezpieczną
odległości między osobami (2 metry), z wyłączeniem dzieci i ich rodziców względem
siebie,  informując  o swoim przybyciu  dzwonkiem/pukaniem lub  przez  pracownika
portierni (gabinety terenowe).

10. Klienci Poradni przebywając na jej terenie są zobowiązani do stałego zakrywania ust
oraz nosa zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, z wyłączeniem dzieci do lat 4
oraz korzystania w trakcie wizyty z własnych przyborów piśmiennych, o czym zostają
poinformowani podczas rejestracji.

11. Z posiadania maseczek ochronnych wyłącza się: dzieci do ukończenia 4 r.ż., osoby
z  całościowymi  zaburzeniami  rozwojowymi,  niepełnosprawnością  intelektualną
w stopniu  umiarkowanym,  znacznym  albo  głębokim  oraz  osoby  mające  trudności
z samodzielnym zakryciem ust.

12. Klienci  Poradni  przychodzą  punktualnie,  nie  wcześniej  niż  10  minut  przed
rozpoczęciem wizyty.

13. Rodzic/opiekun  oraz  dziecko  wchodzący  do  Poradni  każdorazowo  zobowiązani
są  do umycia i zdezynfekowania rąk z użyciem płynu dezynfekującego dostępnego
na terenie placówki.

14. Klientom zabrania się spożywania posiłków na terenie Poradni.

http://m.in/


15. Rodzic/opiekun  zobowiązany  jest  do  zadbania  o  bezpieczeństwo  i  higienę
podopiecznego: ograniczenie kontaktów z innymi dziećmi, mycie i dezynfekcja rąk,
dozór podczas korzystania z toalety.

PRACOWNIK PORADNI

1. Wszyscy pracownicy Poradni  są  zobowiązani  do  korzystania  ze  środków ochrony
indywidualnej  podczas  bezpośredniej  pracy z  Klientem.  Każdy pracownik  Poradni
ma zapewnione środki do dezynfekcji, maseczki ochronne, rękawice ochronne.

2. Przybywający do Poradni pracownicy każdorazowo zobowiązani są do przestrzegania
zasad  higieny  i  bezpieczeństwa   w  tym  starannego  umycia  oraz  dezynfekcji  rąk
z użyciem płynu odkażającego dostępnego na terenie placówki.

3. Organizacja  pracy  w  placówce  zapewnia  utrzymanie  rekomendowanego  dystansu
społecznego pomiędzy pracownikami oraz ograniczenie ilości osób przebywających
w jednym pomieszczeniu.

4. Pracownicy Poradni przestrzegają godzin pracy wynikających z grafiku, w sytuacjach
koniecznych, na polecenie dyrektora, dostosowują grafik, umożliwiając zapewnienie
sprawnego i bezpiecznego obsłużenia klientów.

5. Grafik  godzin  pracy  ułożony  jest  tak,  aby  ograniczyć  gromadzenie  się  Klientów
w poczekalni oraz ilość osób w gabinetach.

6. Przed bezpośrednią wizytą diagnostyczną w Poradni i podjęciem jakichkolwiek 
czynności diagnostycznych w bezpośrednim kontakcie z klientem, pracownik 
pedagogiczny powinien przeprowadzić wywiad epidemiologiczny 
rodzicem/opiekunem prawnym i w tym celu wypełnić  oświadczenia o stanie zdrowia 
w kierunku zakażenia SARS CoV-2.

7. W przypadku wywiadu epidemiologicznego (ankiety) dodatniego lub stwierdzenia 
objawów infekcji (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, uczucie 
duszności, inne nietypowe) zasadna jest wówczas odmowa wykonania badania - 
diagnozy.

8. Wymagane jest  ograniczenie  korzystania  przez  pracowników Poradni  z  przestrzeni
wspólnych  (wprowadzenie  różnych  godzin  pracy  oraz  przerw  na  dezynfekcję  i
wietrzenie gabinetów).

9. W przypadku zaobserwowania przez pracownika Poradni u siebie objawów infekcji
dróg oddechowych, objawów chorobowych (katar, kaszel, podwyższoną temperaturę,
trudności z oddychaniem, dreszcze, uczucie rozbicia, inne niepokojące) lub posiadania
wiedzy o kontakcie z osobą podejrzaną lub zarażoną koronawirusem SARS-CoV-2
należy o tym fakcie poinformować telefonicznie dyrektora Poradni i nie pojawiać się
w  miejscu  pracy  do  czasu  pełnego  wyzdrowienia,  korzystając  ze  zwolnienia
lekarskiego.

10. W sekretariacie Poradni, oprócz pracowników administracji, może przebywać tylko
jedna osoba.

11. W przypadku, kiedy pracownik Poradni stwierdzi, że Klient wykazuje oznaki choroby
(gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, uczucie duszności, inne
nietypowe) lub informacje zawarte w  Oświadczeniu o stanie zdrowia  wskazują,  że
miał  kontakt  z  osobą  zarażoną  koronawirusem,  zasadna  jest   odmowa  wykonania
diagnozy/ objęcia terapią.

12. Po każdej  wizycie w gabinecie  dezynfekowane są powierzchnie dotykane (klamki,



klawiatura, blaty, telefon),  a gabinet jest wietrzony.

13. Narzędzia  używane  przez  dziecko  w  procesie  diagnostyczno  -  terapeutycznym
podlegają  dezynfekcji  oraz  kwarantannie. Należy  ograniczyć  do  niezbędnego
minimum liczbę przedmiotów, których dotykają klienci Poradni, w gabinetach badań
i terapii.

14. Wszelkie zabawki nie nadające się do codziennej dezynfekcji np. zabawki pluszowe,
dywaniki,  nie  mogą  być  dostępne  dla  dzieci  przybywających  do  Poradni.

15. Zalecane  jest  korzystanie  z  mebli  o  powierzchni  zmywalnej,  dającej  się
zdezynfekować.

16. Należy  dołożyć  wszelkich  starań,  aby  stanowiska  pracy  były  czyste,  szczególnie
na zakończenie dnia pracy. Należy pamiętać o czyszczeniu i dezynfekcji powierzchni
dotykanych, np. telefon, klawiatura, myszka, włącznik światła.

17. W celu sprawnej komunikacji wewnątrzporadnianej, dyrektor obliguje pracowników 
do regularnego sprawdzania wiadomości mailowych docierających na indywidualne 
skrzynki e-mail wroclawskaedukacja.pl. W przypadku jakichkolwiek zakłóceń 
działania poczty mailowej, pracownik ma obowiązek powiadomić o tym fakcie 
informatyka Poradni.

Zasady  dotyczące  postępowania  w  przypadku  zidentyfikowania  osoby  posiadającej
symptomy zakażenia COVID-19.

 Procedury zapobiegawcze:  podejrzenie zakażeniem koronawirusem pracownika

 W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania niepokojących
objawów  sugerujących  zakażenie  koronawirusem  należy  niezwłocznie  odsunąć
pracownika od pracy i odesłać transportem indywidualnym (własnym lub sanitarnym)
do  domu,  a  jeśli  jest  to  niemożliwe,  pracownik  powinien  oczekiwać  na  transport
w wyznaczonym pomieszczeniu,  w którym można go czasowo odizolować od innych
osób.

 Należy wstrzymać przyjmowanie Klientów, powiadomić właściwą miejscową stację
sanitarno- epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

 Przestrzeń,  w  której  przebywał  i  poruszał  się  pracownik  dezynfekuje  się  zgodnie
z procedurami Poradni.

 Rekomenduje się stosowanie do zaleceń państwowego inspektoratu sanitarnego przy
ustalaniu,  czy  należy  wdrożyć  dodatkowe  procedury,  biorąc  pod  uwagę  zaistniały
przypadek.

   
Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u Klienta zakażenia  koronawirusem

 W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, takich jak: uporczywy kaszel,
złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie może być wpuszczona na teren
Poradni. Powinna zostać poinformowana o konieczności jak najszybszego zgłoszenia
się  do  lekarza/  odpowiedniego  szpitala/oddziału  zakaźnego,  poinformowania  stacji
epidemiologicznej.

 Wystąpienie  incydentu  zgłasza  się niezwłocznie  dyrektorowi  Poradni,  co umożliwi
ustalenie  obszaru,  w  którym  poruszała  się  i  przebywała  osoba,  przeprowadzenie



rutynowego  sprzątania,  zgodnie  z  procedurami  obiektu  oraz  zdezynfekowanie
powierzchni  dotykowych  (klamki,  poręcze,  uchwyty,  itp.).   Ustalenie  listy
pracowników  oraz  klientów  (jeśli  to  możliwe)  obecnych  w  tym  samym  czasie
w poradni, co osoba podejrzana o zakażenie koronawirusem i zalecenie stosowania się
do  wytycznych  Głównego  Inspektora  Sanitarnego  dostępnych  na  stronie
gov.pl/web/koronawirus/  oraz  gis.gov.pl,  odnoszących  się  do  osób,  które  miały
kontakt z zakażonym. 

Dodatkowe informacje

Informacje  i  wytyczne  dotyczące  zapewnienia  bezpieczeństwa  pracownikom,  dzieciom
i  innym  osobom  z  zewnątrz  są  dostępne  na  stronach  internetowych  KPRM
i poszczególnych ministerstw, w tym na podanych poniżej stronach:
- wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy: https://www.pip.gov.pl
- wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i inne bieżące informacje: https://gis.gov.pl
- zalecenia z Serwisu Rzeczpospolitej Polskiej: https://www.gov.plweb/koronawirus
- zalecenia Ministra Rozwoju: https://gov.pl/web/koronawirus
- wytyczne Rządowego Centrum Bezpieczeństwa: 
https://www.igwp.org.pl/images/pliki/koronawirus/Rekomendacje_MAP_i_RCB_dla_branz

Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia,
dostępnych  na  stronach  https://gis.gov.pl lub  https://www.gov.pl/koronawirus/,  a  także
obowiązujących przepisów prawa.

https://www.gov.pl/koronawirus/
https://gis.gov.pl/
https://www.igwp.org.pl/images/pliki/koronawirus/Rekomendacje_MAP_i_RCB_dla_branz
https://gov.pl/web/koronawirus
https://www.gov.plweb/koronawirus
https://gis.gov.pl/
https://www.pip.gov.pl/
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