
         ZAŁĄCZNIK 

         do Zarządzenie Dyrektora 

         Nr     2 / 05/2020 w/s wznowienia 
         spotkań diagnostyczno- 

         terapeutycznych w Niepublicznej 

         Poradni  Psychologiczno- 
         Pedagogicznej im. S.F. Klonowica  

                                                                                                                                                               w Lublinie 

 

 

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA 

PODCZAS SPOTKAŃ/ZAJĘĆ DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNYCH 

NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA  

IM. SEBASTIANA FABIANA KLONOWICA W LUBLINIE 

 

 

1. Zajęcia powinny się rozpocząć punktualnie, w umówionym uprzednio z terapeutą 

terminie (dzień, godzina). Uzgodnienie terminu oraz szczegółów dotyczących zajęć 

powinno następować wyłącznie telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.  

2. W terapii mogą brać udział wyłącznie dzieci zdrowe nie mające objawów 

chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną. 

3. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki  niepotrzebnych przedmiotów  

i zabawek. 

4. Przyprowadzanie dzieci do poradni powinno się odbywać wyłącznie przez osoby 

zdrowe  (nie mające objawów choroby zakaźnej). 

5. Rodzic/opiekun przyprowadzający dziecko zobowiązany jest do noszenia na terenie 

poradni środków ochrony osobistej zakrywającej usta i nos oraz zachowania dystansu 

społecznego w przestrzeni pomiędzy osobami wynoszącego min. 2 m. 

6. Przy wejściu na teren poradni dziecko oraz rodzic/opiekun zobowiązany jest  

do dezynfekcji rąk (płyn do dezynfekcji będzie umieszczony przy wejściu  

do pomieszczenia). 

7. Podczas terapii obowiązuje zachowanie bezpiecznego dystansu pomiędzy 

uczestnikami (dziecko-terapeuta min 1,5 m). 

8. Rodzic/opiekun dziecka podczas zajęć/terapii oczekuje na zewnątrz budynku lub  

w wyznaczonym miejscu na terenie poradni, wskazanym przez pracownika obsługi. 



9. Pracownik poradni prowadzący zajęcia diagnostyczno-terapeutyczne powinien być 

zaopatrzony w indywidualne środki ochrony osobistej (zasłaniające usta 

 i nos oraz rękawice jednorazowe). 

10. W pomieszczeniach w których prowadzone są zajęcia znajdują się wyłącznie 

niezbędne wyposażenie i przedmioty, które mogą być łatwo dezynfekowane 

(pozostałe  wyposażenie i przedmioty powinny być usunięte). Podłoga  

w pomieszczeniu powinna być gładka, łatwo zmywalna. 

11. Po każdych zajęciach powinna być przeprowadzona dezynfekcja sprzętów  

i przedmiotów znajdujących się  w pomieszczeniach, w których prowadzona była 

terapia. 

12. W przypadku zauważenia u dziecka  objawów KOWID-19, terapeuta jest 

zobowiązany przerwać zajęcia, powiadomić o tym fakcie rodziców/opiekunów oraz 

dyrektora placówki. 

 

 

 

 

 

Załączniki 4. 

Załącznik nr 1- Instrukcja prawidłowego mycia rąk 

Załącznik nr 2 - Instrukcja prawidłowej dezynfekcji rąk 

Załącznik nr 3 - Instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki 

Załącznik nr 4 - Instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania rękawic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

 

INSTRUKCJA PRAWIDŁOWEGO MYCIA RĄK 

 

 

 

 



    Załącznik nr 2 

 

INSTRUKCJA PRAWIDŁOWEJ DEZYNFEKCJI RĄK 

 

 

 



    Załącznik nr 3 

 

INSTRUKCJA PRAWIDŁOWEGO NAKŁADANIA I ZDEJMOWANIA 

MASECZKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 

 

INSTRUKCJA PRAWIDŁOWEGO NAKŁADANIA I ZDEJMOWANIA 

RĘKAWIC 

 

 


