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Procedura wewnętrzna bezpieczeństwa na terenie placówki. 
Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 

Informacje dla rodziców/opiekunów, oraz pełnoletnich uczestników spotkań. 
 
 
 

I. CEL WPROWADZENIA PROCEDUR  
1. Celem wprowadzenia niniejszych Procedur jest ustalenie zasad postępowania w 

Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Krakowski Ośrodek Terapii” na 
wypadek wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dotyczącego choroby COVID-19.  

2. Procedury zostały przygotowane w oparciu o wytyczne MZ, MEN dla przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz 
wytyczne epidemiologiczne Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 
Krakowie z dnia 07.05.2020 skierowanego do ZZ Rada Poradnictwa, a także odpowiedź GIS 
w sprawie wytycznych dla poradni psychologiczno-pedagogicznych, w sytuacji panującej 
epidemii wywołanej wirusem SARSCoV-2 udzielonych ZZ „Rada Poradnictwa” 

II. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMIOLOGICZNEGO  
1. Każda osoba wchodząca do budynku poradni zobowiązana jest do dezynfekcji rąk lub 

posiadania rękawiczek. 
2. Osoby wchodzące do poradni zobowiązane są do bezwzględnego stosowania 

jednorazowych rękawiczek ochronnych (lub dezynfekcji rąk) oraz maseczek, ewentualnie 
przyłbic lub innych środków ochrony zakrywających usta i nos.  

3. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego 
mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk.  

4. Opiekunowie dzieci powinni zachować dystans między sobą w każdej przestrzeni placówki 
wynoszący min. 2 m.  

5. Dzieci powyżej 4 roku życia powinny być zaopatrzone w indywidualną osłonę nosa i ust 
oraz rękawiczki. 

6. Informacja o numerach alarmowych, telefonie do organu prowadzącego, kuratora oświaty, 
stacji sanitarno-epidemiologicznej znajduje się u nauczycieli, przy wejściu do budynku, oraz 
w sekretariacie placówki. 

III. PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PORADNI 
1. W zajęciach realizowanych w poradni może uczestniczyć wyłącznie dziecko zdrowe, bez 

objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.  
2. Jeżeli w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach 

domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do poradni.  
3. Dzieci są przyprowadzane wyłączenie przez osoby zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną przy czym na teren budynku poradni wpuszczane jest tylko 
dziecko.  

4. Dzieci będą przyjmowane do placówki o wyznaczonej godzinie ustalonej wcześniej z 
rodzicem.  

5. W pomieszczeniu wspólnym przy drzwiach wejściowych do poradni powinno przebywać 
jednocześnie nie więcej niż 1 dziecko wraz z osobą przyprowadzającą dziecko do placówki. 
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6. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający dzieci do placówki mają obowiązek zachowania 
dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki jak i innych dzieci oraz ich 
rodziców wynoszący min. 2 m.  

IV. ODBIERANIE DZIECKA Z ZAJĘĆ W PORADNI 
1. Dzieci powinny być odbierane z poradni o wyznaczonej godzinie ustalonej wcześniej z 

rodzicem lub opiekunem.  
2. Dzieci są odbierane z placówki wyłączenie przez osoby zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną przy czym na teren budynku nie jest wpuszczana osoba 
odbierająca dziecko. Pozostaje w przedsionku poradni.  

3. W pomieszczeniach wspólnych poradni (przedsionek) powinno przebywać jednocześnie nie 
więcej niż jedno dziecko wraz z osobą odbierającą dziecko z placówki. 

4. Rodzice i opiekunowie obierający dzieci z placówki mają obowiązek zachowania dystansu 
społecznego w odniesieniu do pracowników placówki jak i innych dzieci oraz ich rodziców 
wynoszący min. 2 m.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


