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PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA SPECJALISTYCZNEJ NIEPUBLICZNEJ PORADNI  
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ UNLOCK WE WROCŁAWIU  

w okresie epidemii COVID-19 

Dla Państwa bezpieczeństwa, jak i naszych pracowników, zmodyfikowaliśmy przebieg procesu 
diagnostycznego i terapeutycznego ze względu na aktualną sytuację epidemiczną. 

1. Wywiad, konsultacje dotyczące funkcjonowania Państwa dziecka przeprowadzamy  
w formie zdalnej – przez komunikator Skype. 

2. Diagnozy i terapie przeprowadzane są podczas bezpośredniej wizyty w placówce na 
następujących zasadach: 
a. Na umówione spotkanie może przyjść jedynie zdrowe dziecko wraz ze zdrowym 

rodzicem/opiekunem. 
b. Terapeuta ma prawo odmówić diagnozy/terapii, jeśli w dniu wizyty zaobserwuje 

niepokojące objawy chorobowe u dziecka/rodzica/opiekuna prawnego.  
c. Niezbędne jest wcześniejsze telefoniczne odwołanie wizyty w sytuacji, gdy u dziecka lub 

rodzica pojawiły się objawy przeziębienia lub choroby. 
d. Niezbędne jest wcześniejsze telefoniczne odwołanie wizyty w sytuacji, gdy na Państwa 

rodzinę zostanie nałożony obowiązek kwarantanny.  
e. Obowiązkowe jest zabezpieczenie górnych dróg oddechowych maseczką przez 

rodzica/opiekuna. 
f. Dziecko nie przynosi do Poradni zbędnych przedmiotów tj. zabawek, pluszaków, 

książeczki itp. 
g. Prosimy o punktualne przybycie na planowaną wizytę – nie wcześniej niż 5-10 minut przed 

czasem, celem uniknięcia oczekiwania. 
h. Przed każdym spotkaniem dziecku zostanie zmierzona temperatura.  
i. Przed wizytą diagnostyczną/terapeutyczną w Poradni rodzic/opiekun prawny podpisuje 

świadomą zgodę na przeprowadzenie diagnozy/terapii w warunkach COVID-19. Druki są 
do pobrania na stronie Poradni, w zakładce „do pobrania”, jak i dostępne u terapeutów. 

j. Oboje rodzice/opiekunowie wyrażają również ogólną zgodę na przeprowadzenie 
diagnozy/terapii dziecka. 

k. Prosimy o  dezynfekcję dłoni zaraz po wejściu do budynku  – w razie potrzeby dodatkowej 
dezynfekcji płyn dostępny jest też w gabinecie terapeutycznym.  

l. Wymagane jest opuszczenie placówki bezpośrednio po zakończeniu wizyty. 
m. Wymagane jest zachowanie w miarę możliwości bezpiecznego dystansu oraz 

podstawowych zasadach higieny tj. unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 
 
W naszej placówce zostały wprowadzone wszystkie procedury dotyczące zapewnienia 
bezpieczeństwa epidemiologicznego miejsc i pomieszczeń, w których odbywają się spotkania.  

 
Zapraszamy serdecznie! 

 
dr Izabella Starzec 
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