
 
 

  

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA I OGRANICZENIA  
dotyczące ORGANIZACJI PRACY W PORADNI PODCZAS STANU EPIDEMII, na terenie 

Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Rozwiń Skrzydła  

w Białymstoku 

INFORMACJA DLA RODZICÓW 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Rozwiń Skrzydła wznawia swoją działalność  

w zakresie konsultacji oraz  diagnoz dzieci i młodzieży na potrzeby wydania stosownych opinii  

ważnych dla przyszłości terapeutycznej i dalszych losów dzieci, kontynuujemy pracę zdalną, ale także 

stopniowo rozpoczynamy działalność terapeutyczną w formie stacjonarnej. 

W Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Rozwiń Skrzydła  

w Białymstoku wprowadzamy zasady bezpieczeństwa sanitarno-epidemicznego 

obowiązujące od 6 maja 2020 r.  

w zakresie stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej między innymi: noszenie maseczek 

zakrywających nos i usta,  mycie rąk, dezynfekcję rąk i powierzchni, odkażanie pomieszczeń, 

ozonowanie pomieszczeń oraz zakaz przyprowadzania dzieci, u których stwierdzono podwyższoną 

temperaturę ciała, katar, kaszel i inne objawy choroby.  

Zgodnie z wytycznymi GIS prosimy rodziców, by nie przyprowadzali dzieci  

z objawami chorobowymi. Do placówki nie można posłać także dziecka, którego 

domownik odbywa kwarantannę lub przebywa na izolacji domowej. 

Walczymy z koronawirusem – pomóż nam w tym i Ty!  

Żebyśmy wszyscy zatrzymali rozprzestrzenianie się epidemii, musimy stosować się ściśle 

do konkretnych zaleceń. Na zajęcia przyprowadzane jest Dziecko zdrowe,  przez jednego, 

zdrowego rodzica lub opiekuna prawnego bez osób towarzyszących ! Informujemy, że 

budynek, w którym mieści się nasza placówka, jest w dalszym ciągu w ograniczonym zakresie 

dostępny dla osób z zewnątrz.  

Przeczytaj i stosuj  -  Podstawowe zasady ! 

Mycie i dezynfekcja rąk, zakaz grupowania się, konieczność zakrywanie nosa i ust   

 

KONTAKT TELEFONICZNY Z SEKRETARIATEM OD Poniedziałku DO  Piątku  

W GODZINACH 8.00 – 16.00  POD NUMEREM TELEFONU:  884 010 118 



 
 

  

 

1. OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ I PRZEBYWANIU NA TERENIE PORADNI 

Ograniczenie dotyczy: wejścia i przemieszczania się na terenie poradni.  
 

1,5 metra – to minimalna odległość między osobami oczekującymi na 
podopiecznych w poczekalni. 

 
Na czym polega? Wprowadzamy obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej 
odległości. Dotyczy rodziców i opiekunów prawnych przyprowadzających dzieci na 
terapię. 
Wyłączeni z tego obowiązku są: 

 Rodzic / opiekun prawny z własnym dzieckiem 
 

1. c.d. OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ I PRZEBYWANIU NA TERENIE 
PORADNI – POCZEKALNIA i BEZPIECZNE STREFY PORUSZANIA SIĘ 

 
Ograniczenie dotyczy: przemieszczania się na terenie poradni.  
 
Na czym polega? Poczekalnia jest wyłączona z użytkowania poza szczególnymi 
przypadkami tj. konieczności obecności rodzica / opiekuna dziecka wymagającego 
wyjątkowego wsparcia w trakcie terapii (za zgodą terapeuty). 
 
Wprowadza się obowiązek zachowania odległości i przebywanie jedynie  
w wyznaczonych strefach oraz zakaz użytkowania telefonów komórkowych, laptopów, 
tabletów na terenie poradni. 
 
Strefy bezpieczeństwa zostały oznaczone kolorowymi taśmami ostrzegawczymi 
wyklejonymi na podłodze w częściach wspólnych (wejście, korytarze, poczekalnia). 
 
Taśma w kolorze: 
 
ŻÓŁTO-CZARNYM – oznacza ostrzeżenie  „ UWAGA – ZACHOWAJ ODSTĘP” 

NIEBIESKA – oznacza „STREFY WARUNKOWEGO PRZEJŚCIA” tylko z pracownikiem 
poradni. Strefę oznaczoną kolorem niebieskim może przekroczyć tylko rodzic  
z dzieckiem w szczególnych przypadkach w razie konieczności i za zgodą pracownika. 

CZERWONA – oznacza, oznacza całkowity zakaz przejścia „STOP” ta strefa jest 
przeznaczona tylko dla pracowników poradni.  
 
 



 
 

  

 
 
Ze względów bezpieczeństwa i zgodnie z zaleceniami GIS, dystrybutor z wodą został 
usunięty z poczekalni. Prosimy, aby rodzice zapewnili dzieciom napoje w przypadku 
konieczności przed lub po terapii we własnym zakresie.  
 

Prosimy o nieprzynoszenie przez dzieci do poradni rzeczy osobistych 
takich, jak zabawki i Przytulanki itp. 
 

RECEPCJA PRACUJE ZDALNIE.  
Chcąc zapytać, złożyć wniosek, umówić się itp. ZADZWOŃ lub NAPISZ E-mail !!! 

 
2. ZAKAZ WCHODZENIA DO PORADNI OSÓB POSTRONNYCH I DZIECI AKTUALNIE NIE 
ODBYWAJĄCYCH TERAPII 

 
Dziecko zdrowe, na terapię przyprowadzane jest przez jednego, zdrowego rodzica 

lub opiekuna prawnego bez osób towarzyszących ! 
 
Ograniczenie przemieszczenia się pacjentów w obrębie poradni.  
 
Ograniczenie dotyczy: przebywania osób postronnych, towarzyszących dzieci nie 
posiadających w danym dniu i godzinie umówionych zajęć terapeutycznych, obojga 
rodziców i osób towarzyszących oraz nieupoważnionych do wstępu i przebywania na 
terenie poradni.  
 
Na czym polega? Dzieci są przyprowadzane na terapię punktualnie i odbierane z zajęć 
dokładnie o wyznaczonej godzinie, przez jednego opiekuna bez osób i dzieci 
towarzszących. Tylko i wyłącznie trwająca terapia usprawiedliwia ich obecność 
na terenie poradni. Wskazane jest, aby rodzic w trakcie trwania terapii opuścił budynek 
poradni i udał się na spacer. Poczekalnia użytkowana jest wyłączne w przypadkach 
szczególnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w tym odległości w oznaczonych 
strefach (prosimy nie zmieniać ustawienia krzeseł). 
Punktualnie ! oznacza przybycie dokładnie na konkretnie godzinę (a, nie 10 min., czy 
15 min. przed czasem). Natomiast spóźnienie powyżej 5 minut skutkuje brakiem 
możliwości odbycia terapii, ponieważ zaburza to harmonogram bezpiecznej pracy. 

Łamanie zasad punktualności, czyli dwukrotne spóźnienie lub nieodebranie dziecka  
w wyznaczonym czasie, decyzją Dyrektora poradni może zostać wstrzymana terapia 
w formie stacjonarnej i dziecko zostanie przekierowane do terapii zdalnej. 

  



 
 

  

 
3. ZAKRYWANIE UST I NOSA  
 
Na terenie poradni należy zasłonić nos i usta maseczką oraz założyć rękawiczki. 
 
Na czym polega? Na terenie poradni w częściach wspólnych, korytarze, poczekalnia,  
przejścia ewakuacyjne, schody oraz winda obowiązuje nakaz noszenia maseczek lub 
zasłaniania ust i nosa częściami garderoby do tego przeznaczonej (szalik, apaszka, 
chusta, komin, przyłbica) oraz noszenia rękawiczek przez rodziców/ opiekunów 
przyprowadzających dziecko na zajęcia.  

1. Rodzic / opiekun prawny ma obowiązek pozostawania w maseczce  
i rękawiczkach przez cały okres przebywania na terenie poradni. 

 
2. Obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych (laptopów, tabletów 

itp.) na terenie poradni. 
 
3. Wprowadza się zakaz spożywania posiłków i wszelkiego rodzaju przekąsek  

oraz napojów na terenie poradni. 
 
Ograniczenie zakrywania ust i nosa nie dotyczy: 

1. dziecka do ukończenia 4 roku życia;  

2. osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa 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 (opinia WWRD) 

3.  Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku umożliwienia komunikowania się  
z osobą głuchą lub głuchoniemą  

3. Dzieci (również powyżej 4 r. ż.) podczas terapii, jeżeli charakter terapii nie wymaga 
bliskiego kontaktu fizycznego z dzieckiem i możliwe jest zachowanie 
odpowiedniego dystansu z zachowaniem szczególnych środków ostrożności  
(z wyłączeniem m.in. fizjoterapii, rehabilitacji, terapia taktylnej  
i masażu itp.).  

Terapeuta w gabinecie, ma prawo używać zamiennie środków ochrony indywidualnej: 
maseczki lub przyłbicy. 

Dzieci korzystające z pomocy w naszej poradni mogą, ale nie muszą zasłaniać  
ust i nosa na terenie poradni. 



 
 

  

 
4. PODSTAWOWE ZASADY HIGIENY OSOBISTEJ 

Ograniczenie dotyczy: Informowania i wymagania od pacjentów, rodziców  
i opiekunów prawnych respektowania zasad konieczności przestrzegania zasad higieny 
osobistej ze szczególnym uwzględnieniem mycia i dezynfekcji rąk. 

Na czym polega?  Zaraz po wejściu do poradni należy zdezynfekować ręce płynem do 

dezynfekcji znajdującym się w miejscu ogólnodostępnym  przy wejściu (w miejscu 

oznaczonym „DEZYNFEKCJA”)zarówno sobie, jak i dziecku.  

Dla dzieci oraz w  przypadku nadwrażliwości na składniki płynów do dezynfekcji należy 

umyć ręce wodą i mydłem zgodnie z instrukcją mycia rąk (wywieszona  

w łazience i na tablicy ogłoszeń).. PODSTAWOWE ZASADY HIGIENY OSOBISTEJ – ETY 

Ograniczenie dotyczy: w miarę możliwości prosimy o korzystanie z toalety 
bezpośrednio przed wyjściem z domu. Tak, aby ograniczyć konieczność załatwiania 
potrzeb fizjologicznych na terenie poradni.  
 
Na czym polega?  W przypadku konieczności skorzystania z toalety obowiązkowa jest 
dezynfekcja przez rodzica / opiekuna - deski klozetowej, nocnika, nakładki, przewijaka 
środkami dezynfekcyjnymi znajdującymi się w toalecie (zgodnie z instrukcją 
dezynfekcji). 
 
Ze względu na zachowanie zasad sanitarono-epidemicznych oraz bezpieczeństwa 
dzieci (w toalecie znajdują się środki czystości i środki do dezynfekcji) 
 

z toalety może korzystać dziecko tylko pod nadzorem rodzica lub terapeuty ! 
 

5. MIERZENIE TEMPERATURY I OBJAWY CHOROBY 

Dziecko zdrowe, na terapię przyprowadzane jest przez jednego, zdrowego rodzica 
lub opiekuna prawnego bez osób towarzyszących ! 

 

Ograniczenie dotyczy: na terenie poradni wprowadza się możliwość mierzenia 

temperatury pracownikom, dzieciom, rodzicom i opiekunom prawnym.  

Na czym polega? Zaraz po wejściu do poradni przed rozpoczęciem zajęć pracownik 

poradni / terapeuta ma prawo poprosić rodzica / opiekuna prawnego, dziecko  

o poddanie się badaniu temperatury ciała i odmówić prowadzenia zajęć z dzieckiem,  



 
 

  

 

u którego stwierdzono podwyższoną ciepłotę ciała (powyżej 37,2 st. C) i /lub inne 

objawy choroby oraz nie wpuścić na teren poradni rodzica lub opiekuna prawnego  

z objawami choroby lub podwyższoną temperaturą ciała. 

Rodzice będą zobowiązani do wyrażenia zgody na mierzenie temperatury ciała (sobie  

i dziecku).  

Każdy rodzic / opiekun przyprowadzający dziecko do poradni na zajęcia, konsultację, 

badanie lub diagnozę zobowiązany jest do złożenia Oświadczenia o stanie zdrowia  

i wyrazić zgodę na badanie temperatury (Załącznik Nr 1 ) oraz potem każdorazowo 

przed terapią do złożenia Oświadczenia o stanie zdrowia i braku przeciwskazań do 

uczestnictwa w zajęciach (Załącznik Nr 2). 

 
6. DEZYNFEKCJA  I OZNOWANIE POMIESZCZEŃ 
 

Wszystkie pomieszczenia poradni są poddawane dezynfekcji, oczyszczaniu powietrza  

i ozonowaniu. 

Ograniczenie dotyczy: We wszystkich pomieszczeniach w poradni salach i gabinetach 

oraz w częściach wspólnych: korytarze, przejścia, poczekalnia, toalety, które są 

poddawane szczególnej dbałości o czystość i higienę sanitarną wykonuje się wietrzenie  

pomieszczeń, wymianę i oczyszczanie powietrza, a także ozonowanie pomieszczeń 

(przy użyciu profesjonalnego sprzętu). W gabinetach terapeutycznych wykonuje się 

dezynfekcję sprzętów, urządzeń i pomocy dydaktycznych. 

Na czym polega? Dziecko nie może przebywać samo w gabinecie, tak aby terapeuta 

miał kontrolę nad tym czego dotyka dziecko podczas terapii.  Terapeuta po każdym 

pacjencie, ma obowiązek wywietrzyć pomieszczenie lub użyć oczyszczacza powietrza z 

lampą UVC, zdezynfekować  wszystkie pomoce dydaktyczne, które były używane 

podczas zajęć, a także powierzchnie takie jak blaty biurka, stoliki, krzesełka, klamki, 

materace itp. 

We wszystkich gabinetach zostały przygotowane specjalne, zamykane pojemniki  

z napisem „DO DEZYNFEKCJI” do których odkładane są pomoce dydaktyczne używane 

na zajęciach przez dziecko, których nie da się zdezynfekować natychmiast po użyciu  

(np.: papierowe książeczki, układanki, puzzle itp.) te są dezynfekowane na koniec dnia 

poprzez ozonowanie (zgodnie z instrukcją). 



 
 

  

 

7. INFORMACJE DODATKOWE 
 

Rodzic / opiekun prawny dziecka przyprowadzając podopiecznego do poradni na 

zajęcia terapeutyczne ma obowiązek zapoznania się niniejszymi zasadami 

bezpieczeństwa i jest świadomy rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 oraz 

czynników ryzyka zarażenia koronawirusem (SARS-CoV-2), a także możliwości 

przeniesienia zakażenia na inne osoby.  

Rodzic / opiekun prawny przyjmuje do wiadomości, że pomimo zastosowania środków 

ochrony może dojść do zakażenia SARS CoV-2, lub innym drobnoustrojem 

przenoszonym drogą kropelkową i samodzielnie odpowiada za podjętą decyzję 

przyprowadzenia dziecka do poradni oraz w pełni akceptuję powyższe ryzyko zakażenia 

i ewentualnych powikłań COVID-19.   


