Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 5/2020
Dyrektora Powiatowego Zespołu Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznych
we Wrocławiu z dnia 20 maja 2020

PROCEDURA
zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie PZPPP we
Wrocławiu i gabinetach zamiejscowych poradni poprzez wdrażanie działań
reorganizacyjnych i technicznych
1. W poradni przyjmowane są tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących
chorobę zakaźną. Rodzic, opiekun, pełnoletni uczeń przy ustalaniu terminu wizyty
w poradni są informowani, że do placówki nie mogą przychodzić osoby chore, przebywające na
kwarantannie ani w izolacji domowej.
2. Pracownicy poradni oraz wszystkie osoby przebywające na terenie poradni i gabinetów
zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa określonych przez właścicieli obiektów
na terenie których znajduje się poradnia, szczególnie zasad korzystania z wind oraz przestrzeni
wspólnej.
3. Klienci Poradni poinformowani są za pośrednictwem strony internetowej, informacji
umieszczonych w widocznych miejscach o sposobie ustalania i odwoływania wizyt, zasad
prowadzenia zajęć oraz komunikowania się z poradnią w każdej innej wynikającej
z zadań poradni sprawie oraz zasady przeprowadzania diagnoz.
4. Na terenie poradni oprócz powszechnie obowiązujących zasad określających zachowanie w
okresie pandemii obowiązują procedury szczegółowe wynikające z podejmowanych przez
pracowników czynności.
5. Organizacja pracy w placówce zapewnia utrzymanie rekomendowanej odległości pomiędzy
pracownikami wynoszącej co najmniej 1,5 m.
6. Zalecane jest kontaktowanie się pracowników za pośrednictwem dostępnych komunikatorów
celem ograniczenia do minimum zagrożenia epidemiologicznego.
7. Wizyty klientów gabinetu są umawiane na konkretną datę i godzinę, z podaniem dokładnego
miejsca celem uniknięcia spotkań i nagromadzenia na terenie poradni osób.
8. Przerwy pomiędzy poszczególnymi klientami wynoszą min. 1,5 godź. w celu przygotowania
niezbędnych pomocy oraz gabinetu.
9. W sekretariacie poradni może przebywać tylko jedna osoba poza pracownikiem; pozostali
oczekują na zewnątrz z zachowaniem min. 2 m odległości między sobą.
10. Na terenie Poradni obowiązuje zakrywanie ust i nosa przez pracowników oraz klientów poradni
z wykorzystaniem maseczek lub przyłbic z wyłączeniem:



dzieci do ukończenia 4 roku życia;
osób które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń
rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu
umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub osoby mającej trudności w samodzielnym
zakryciu lub odkryciu ust.

11. W poradni obowiązuje system zmianowy i rotacyjny pracy według ustalonego harmonogramu.
12. W przestrzeni wspólnej– pokój socjalny, korytarz, łazienka osoby zobowiązane są do zachowania
1,5 metrowego dystansu. W innym razie korzystanie z pomieszczeń winno przebiegać rotacyjnie.

13. Zalecane jest stosowanie, gdzie to możliwe, środków ochrony zbiorowej na stanowiskach pracy
w postaci przegród izolacyjnych – ekranów ochronnych (np. przezroczyste przesłony) albo
rozmieszczenia stanowisk pracy w sposób zapewniający izolację – co najmniej 1,5 m odległości
pomiędzy współpracownikami i 2 m odległości pomiędzy pracownikiem i pozostałymi osobami.
14. Dzieci i inne osoby z zewnątrz przyjmowane są w gabinetach, w których powierzchnia nie jest
mniejsza niż 4 m2 na osobę.
15. Każde pomieszczenie wyposażone jest w środki do dezynfekcji.
16. Przestrzenie udostępniane i wykorzystywane do realizacji zadań wyposażone są w akcesoria i
meble nadające się do dezynfekcji.
17. Po każdej wizycie wszystkie dotykane powierzchnie, w tym wykorzystywane pomoce
dydaktyczne oraz narzędzia diagnostyczne są dezynfekowane, a gabinet jest wietrzony przez co
najmniej 30 min.
18. W każdym pomieszczeniu znajdują się w widocznym i dostępnym miejscu zamykane, wyłożone
folią kosze na zużyte środki ochrony.
19. Pracodawca zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej: maseczki, rękawice, przyłbice,
środki do dezynfekcji rąk i powierzchni, w miarę potrzeb ekranów ochronnych. Przedmioty te
przechowywane są w wyodrębnionych oznaczonych szafkach.

I. Wytyczne dla pracowników:


Podczas kontaktu z dziećmi i rodzicami pracownicy stosują środki ochrony osobistej.



Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą
chusteczkę należy jak najszybciej wyrzucić do zamkniętego kosza i umyć ręce.



Podczas
wykonywania
obowiązków
wymagających
bezpośredniego
kontaktu
z dzieckiem należy nosić osłonę nosa i ust, maseczkę, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice
ochronne. Założenie tylko przyłbicy bez maseczki jest uzasadnione w sytuacji, kiedy w
punkcie kontaktowym znajduje się przegroda oddzielająca lub wymaga tego rodzaj
prowadzonych zajęć, np. z osoba głuchoniemą.



Na czas epidemii wykorzystuje się narzędzia diagnostyczne, które mogą zostać poddane
czyszczeniu i dezynfekcji.



Należy zachować bezpieczną odległość od zewnętrznych rozmówców – rekomendowane
są 2 m.



Wymagane jest regularne, częste i dokładne mycie rąk wodą z mydłem zgodnie
z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekowanie osuszonych dłoni środkiem na
bazie alkoholu (min. 60%), w tym każdorazowo przed zajęciami.



Każdy pracownik
i przyłbice.



Należy unikać dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.



Należy dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie
po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o oczyszczeniu i dezynfekcji powierzchni
dotykowych, jak np. słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.

osobiście

dezynfekuje

swoje

maseczki

wielorazowego

użytku

II . Przestrzeń komunikacyjna/ogólnodostępna.


Należy zorganizować bezkolizyjne wejście i wyjście, aby umożliwić bezkontaktowe
przemieszczanie się w poradni i gabinetach pamiętając o środkach ochrony osobistej oraz
dystansie 1.5 m.



W miejscu dostępnym, przy wejściu na teren gabinetu /poradni umieszczone są pojemniki z
preparatem dezynfekcyjnym oraz kosze na odpady.



Poczekalnie i gabinety są regularnie wietrzone. Rodzice mogą pozostawić dzieci na czas
badania i opuścić poradnię.



Regularnie po zakończeniu wizyty czyszczone są powierzchnie wspólne, z którymi stykają się
klienci, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.



Toalety wyposażone są w dozowniki z płynem do mycia rąk, z płynem do dezynfekcji rąk oraz
jednorazowymi ręcznikami, a przy umywalkach umieszczone są instrukcje dotyczące:
a. mycia rąk,
b. dezynfekcji rąk,
c. zdejmowania i zakładania rękawiczek,
d. zdejmowania i zakładania maseczki.

Michał Iwan
Dyrektor PZPPP

