
Procedury bezpieczeństwa podczas epidemii COVID-19                     

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Kozienicach  

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kozienicach ma wdrożone wszelkie 

procedury bezpieczeństwa związane z zagrożeniem epidemiologicznym 

wywołanym przez koronawirusa. Obowiązują one zarówno klientów naszej 

placówki, jak i wszystkich pracowników. Prosimy klientów, którzy mają 

zaplanowane badania, konsultacje, spotkania terapeutyczne o korzystanie                          

z umówionych terminów w poradni wyłącznie jeżeli są zdrowi i nie mają 

objawów przeziębienia (katar, kaszel), zakażenia koronawirusem,                       

nie przebywali w rejonie zagrożenia koronawirusem, nie mieli kontaktu                        

z osobami zarażonymi koronawirusem lub przebywającymi w kwarantannie. 

Wprowadzone zostały zasady związane z bezpieczeństwem przebywania 

klientów w poradni oraz zasady bezpieczeństwa realizacji zadań 

diagnostycznych  i terapeutycznych. 

 

1. Zabezpieczono środki do dezynfekcji rąk.   

2. Wprowadzono ograniczenia liczby klientów przebywających w poradni                    

– w placówce mogą przebywać tylko osoby zapisane w danym dniu                   

na badania diagnostyczne lub terapeutyczne (dziecko z rodzicem/ 

opiekunem prawnym, pełnoletni uczeń). 

3.  Sformułowano informacje dla klientów poradni o konieczności: 

 dezynfekcji rąk przed wejściem do placówki, 

 rejestracji wizyty w sekretariacie poradni z zachowaniem bezpiecznej 

odległości od pracownika sekretariatu (tj.1,5 – 2 metry), 

 wypełnienia oświadczenia, że dziecko, rodzic pełnoletni uczeń są 

zdrowi – nie mają objawów przeziębienia (katar, kaszel), 

koronawirusa, nie miały styczności z osobami zarażonymi 

koronawirusem lub przebywającymi w kwarantannie, nie przebywały 

w rejonie występowania zarażenia koronawirusem, nie ma 

podwyższonej temperatury, 

 pozostawania w bezpiecznej odległości (tj. 1,5 – 2 metry), na 

korytarzu poradni i w gabinetach.  

Wszystkie wskazane działania podjęliśmy z myślą o bezpieczeństwie naszych 

klientów i pracowników poradni, w celu realizacji podstawowych zadań 

placówki i zapewnienia ciągłości jej pracy. 

 



Informacja dla klientów  

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Kozienicach 

 

Szanowni Państwo, klienci Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w 

Kozienicach przekazujemy Wam informacje, że w związku z profilaktyką 

COVID-19, wprowadzone zostały zasady bezpieczeństwa dotyczącego 

przebywania w placówce oraz zasady bezpieczeństwa podczas realizacji zadań 

diagnostycznych i terapeutycznych. 

Informujemy, że klientów poradni obowiązuje: 

 dezynfekcja rąk przed wejściem do placówki, 

 maseczka ochronna zasłaniająca usta i nos (w uzasadnionych 

przypadkach, bez maski) lub przyłbica ochronna,  

 rejestracja wizyty w sekretariacie poradni z zachowaniem bezpiecznej 

odległości od pracownika sekretariatu (1,5 – 2 metry), 

 konieczność wypełnienia oświadczenia w celu profilaktyki COVID-19, 

 podczas pobytu w poradni zachowanie dystansu tj. (1,5-2 metry). 

 

Wprowadzono także ograniczenia liczby klientów przebywających w poradni.                    

W placówce mogą przebywać tylko osoby zapisane w danym dniu na badania 

diagnostyczne lub terapeutyczne (dziecko z rodzicem/ opiekunem prawnym, 

pełnoletni uczeń). 

Wszystkie wskazane działania podjęliśmy z myślą o bezpieczeństwie Państwa                            

i pracowników poradni, aby móc realizować podstawowe zadania placówki                      

i zapewnić ciągłości jej pracy. 

Serdecznie dziękujemy za zrozumienie i zastosowanie się do wskazanych 

zaleceń. 

 

 


