
 

OGRANICZENIE FUNKCJONOWANIA PORADNI W OKRESIE EPIDEMII COVID-19 

PRACUJEMY W WARUNKACH REŻIMU SANITARNEGO 
Chcesz się umówić na wizytę ZADZWOŃ tel. 884 010 118 

W sekretariacie może przebywać tylko jedna osoba. 

 

 ZAKAZ WSTĘPU NA TEREN PORADNI  
(OSOBOM NIEUPOWAŻNIONYM) (Dziecko odbierane jest  
przez terapeutę od rodzica w POCZEKALNI,  
rodzic /opiekun prawny  pozostaje na zewnątrz budynku); 
 

 POCZEKALNIA JEST WYŁĄCZONA Z UŻYTKOWANIA  

(poza szczególnymi przypadkami tj. konieczności obecności rodzica / opiekuna dziecka 
 wymagającego wyjątkowego wsparcia w trakcie terapii - za zgodą terapeuty 
 w maseczce (maseczkę rodzic zapewnia sobie we własnym zakresie); 
 

 ZAKAZ SAMOWOLNEGO PRZEJŚCIA NA KORYTARZ ZA ZNAKIEM STOP  
PRZEJŚCIE JEDYNIE Z PRACOWNIKIEM PORADNI 

 
 ZAKAZ WPROWADZANIA WÓZKÓW DZIECIĘCYCH NA TEREN PORADNI (tylko w szczególnych wypadkach uzależnionych od 

niepełnosprawności dziecka, dopuszcza się wprowadzenie wózka po uprzedniej dezynfekcji (zwłaszcza umyciu / dezynfekcji kół);  
 

 obowiązek stosowania środków ochrony osobistej: MYCIE I DEZYNFEKCJA RĄK  
 

 OBOWIĄZEK ZASŁANIANIA UST I NOSA PRZEZ RODZICA  
Jeżeli rodzic musi przebywać na terenie poradni (za zgodą terapeuty w szczególnych przypadkach) ma obowiązek pozostawania w 
maseczce / przyłbicy przez cały okres pozostawania w poradni (te środki ochrony rodzic zapewnia sobie we własnym zakresie); 
 

 OBOWIĄZEK PODDANIA SIĘ BADANIU TEMPERATURY CIAŁA rodzic wyraża zgodę na badanie temperatury sobie (jeżeli wchodzi na 
teren poradni) i dziecku na piśmie.  
Jeżeli pracownik podczas pomiaru temperatury u dziecka bądź rodzica / opiekuna stwierdzi wynik powyżej 37,2°C ma prawo 
odmówić wpuszczenia na teren poradni; 
 

 obowiązek zachowania odległości oraz przebywanie jedynie w wyznaczonych strefach  
 

 ZAKAZ UŻYTKOWANIA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH, TABLETÓW, KOMPUTERÓW;  
 ZAKAZ WNOSZENIA I  SPOŻYWANIA POSIŁKÓW ORAZ NAPOI 
 ZAKAZ WNOSZENIA PRZEZ DZIECI RZECZY OSOBISTYCH: ZABAWEK, PRZYTULANEK, 

KOCYKÓW ITP. 

STREFY PORUSZANIA SIĘ – Kolor taśmy oznacza: 
 

NIEBIESKA – „STREFY WARUNKOWEGO PRZEJŚCIA”   / NIEBIESKA TAŚMA NA PODŁODZE  

Strefa dozwolona tylko z pracownikiem poradni !  
Strefę oznaczoną kolorem niebieskim może przekroczyć tylko rodzic z dzieckiem w szczególnych przypadkach  
w razie konieczności i za zgodą pracownika. 

UWAGA na terenie poradni (w tym poczekalni) 
OBOWIĄZUJE ZASADA DYSTANSU SPOŁECZNEGO – ZACHOWAJ ODSTĘP 

 

DZIECKO ZDROWE, PRZYPROWADZA NA ZAJĘCIA PUNKTUALNIE !!!  
JEDEN ZDROWY RODZIC / OPIEKUN PRAWNY !!! 

(bez osób towarzyszących i rodzeństwa) 


