
Załącznik nr 1 do 

Zarządzenia Nr 167/2020 

Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rabce-Zdroju 

z dnia 29.09.2020 r. 

 

Zasady bezpieczeństwa podczas prowadzenia zajęć i spotkań grupowych, szkoleń dla 

klientów Poradni oraz podczas realizacji praktyk studenckich i konsultacji w Poradni  

w związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii COVID-19 
 

 

I. Ogólne zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Poradni. 

1. Pracownicy Poradni są zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (w tym przyłbice  

i maseczki ochronne). W miarę potrzeb dodatkowo podczas pracy pracownicy 

korzystają z rękawiczek ochronnych. 

2. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy pracownicy Poradni 

obowiązkowo myją ręce wodą z mydłem. 

3. Pracownicy mają dostęp do środków do dezynfekcji rąk. 

4. Pracownicy często i dokładnie myją ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją 

znajdującą się przy umywalce i dezynfekują osuszone dłonie środkiem na bazie 

alkoholu (min. 60%). 

5. Pracownicy zachowują bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników 

(rekomendowane jest min. 1,5 m). 

6. Pracownicy kładą szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich 

samych. Do placówki nie będą przychodzić pracownicy prezentujący objawy 

sugerujące infekcję dróg oddechowych. 

7. Dyrektor Poradni monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni 

dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł  

i powierzchni płaskich, w tym blatów stolików. Wprowadza się raporty dezynfekcji 

pomieszczeń, w których zaznacza się fakt przeprowadzenia ich dezynfekcji. 

Każdorazowo po zajęciach grupowych/indywidualnych, spotkaniu w ramach sieci 

współpracy, szkoleniu dla klientów Poradni czy też konsultacji z pracownikiem/ 

pracownikami Poradni sala konferencyjna/gabinety są dezynfekowane i wietrzone. 

8. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych są wywieszone informacje z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk. 

 

II. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas prowadzenia zajęć grupowych lub stałej 

terapii z dziećmi. 

1. Rodzic/Opiekun prawny na spotkaniu organizacyjnym będzie poinformowany  

o zasadach prowadzenia zajęć grupowych/stałej terapii. 

2. Oświadczenie Rodzica/Opiekuna prawnego dziecka objętego zajęciami grupowymi/ 

stałą terapią (Załącznik nr 1) Rodzic/Opiekun prawny podpisuje przed rozpoczęciem 



cyklu zajęć terapeutycznych, jednak jest zobowiązany do informowania na bieżąco 

o ewentualnych zmianach w oświadczeniu. 

3. Na zajęcia grupowe lub indywidualne może uczęszczać wyłącznie dziecko bez 

objawów infekcji dróg oddechowych pod opieką zdrowego Rodzica/Opiekuna 

prawnego. Jeżeli będzie istniało uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore, nie 

będzie ono mogło uczestniczyć w zajęciach, zostanie odizolowane od grupy i/lub 

pozostałych klientów oraz pracowników Poradni, poddane pomiarowi temperatury,  

a Rodzic/Opiekun prawny zostanie poproszony o zabranie dziecka do domu  

i skontaktowanie się z lekarzem. 

4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji nie wolno 

przyprowadzać dziecka do Poradni. 

5. Rodzic/Opiekun prawny przyprowadza dziecko do Poradni nie wcześniej niż 10 minut 

przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia zajęć. 

6. Po wejściu do Poradni Rodzic/Opiekun prawny oraz dziecko dezynfekują ręce. 

Następnie dziecko uczestniczące w zajęciach grupowych zajmuje wyznaczone i stałe 

miejsce w sali konferencyjnej. Natomiast dziecko objęte stałą terapią oczekuje wraz  

z Rodzicem/Opiekunem prawnym na przyjście pracownika Poradni w wyznaczonym 

miejscu w poczekalni, zachowując odpowiedni reżim sanitarny. 

7. Odległość pomiędzy stanowiskami dla dzieci lub też między dzieckiem a terapeutą 

powinna wynosić min. 1,5 m. 

8. Pracownik, Rodzic/Opiekun prawny oraz dziecko mają obowiązek zakrywania nosa  

i ust przy pomocy dostępnych środków ochrony osobistej. 

9. Dziecko na zajęciach indywidualnych/grupowych korzysta ze swoich przyborów oraz 

pomocy przyniesionych na prośbę pracownika. Nie powinno przynosić z domu 

niepotrzebnych przedmiotów oraz wymieniać się przyborami i pomocami z innymi 

dziećmi w trakcie zajęć grupowych.  

10. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi między dziećmi oraz 

między dzieckiem a terapeutą, jednak Rodzic/Opiekun prawny ma świadomość tego, że 

w trakcie zajęć grupowych/stałej terapii nie zawsze dystans społeczny jest możliwy. 

11. Rodzic/Opiekun prawny oczekuje na dziecko, zachowując odpowiedni reżim sanitarny. 

12. Po zakończonych zajęciach Rodzic/Opiekun prawny wraz z dzieckiem opuszcza 

placówkę, po czym następuje dezynfekcja i wietrzenie pomieszczenia. 

13. Pomimo podjętych środków ostrożności Rodzic/Opiekun prawny ma świadomość 

zagrożenia wynikającego z obecnej sytuacji epidemicznej i podejmuje dobrowolną oraz 

odpowiedzialną decyzję dotyczącą udziału dziecka w zajęciach. 

 

III. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas prowadzenia zajęć grupowych, sieci 

współpracy, szkoleń dla klientów Poradni oraz podczas realizacji praktyk studenckich  

i konsultacji z pracownikami Poradni. 

1. Osoba uczestnicząca w zajęciach grupowych/sieci współpracy/szkoleniu, korzystająca 

z konsultacji z pracownikiem/pracownikami Poradni lub też realizująca praktykę 

studencką przed rozpoczęciem spotkania lub cyklu spotkań zostanie telefonicznie 

poinformowana o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących podczas prowadzenia 



wymienionych form wsparcia lub poproszona o zapoznanie się z nimi na stronie 

internetowej placówki. 

2. Uczestnik zajęć terapeutycznych/sieci współpracy/szkolenia/, student realizujący 

praktykę, jak również klient korzystający z konsultacji z pracownikiem/pracownikami 

Poradni w dniu spotkania lub rozpoczęcia cyklu spotkań wypełnia oświadczenie osoby 

uczestniczącej w zajęciach grupowych/spotkaniach w ramach sieci współpracy/ 

szkoleniu (Załącznik nr 2) albo oświadczenie osoby realizującej praktykę studencką 

(Załącznik nr 3), bądź też oświadczenie klienta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Rabce-Zdroju (Załącznik nr 4). Każda osoba biorąca udział w spotkaniach 

cyklicznych, realizująca praktykę studencką, jak również korzystająca z konsultacji 

specjalistycznej zobowiązana jest do informowania na bieżąco pracowników Poradni 

o ewentualnych zmianach w wyżej wymienionych oświadczeniach. 

3. Wyłącznie osoba bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych 

może uczestniczyć w zajęciach grupowych, sieci współpracy, szkoleniu, konsultacji lub 

też realizować praktykę studencką. Jeżeli będzie istniało uzasadnione podejrzenie, że 

Klient Poradni jest chory, nie będzie on mógł uczestniczyć w wymienionych formach 

wsparcia, zostanie odizolowany od grupy i/lub pozostałych klientów oraz pracowników 

Poradni, a także poproszony o skontaktowanie się z lekarzem. 

4. Uczestnik zajęć grupowych/sieci współpracy/szkolenia, osoba realizująca praktykę, 

bądź też korzystająca z konsultacji specjalistycznej nie przychodzi do Poradni, jeżeli 

ktoś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji. 

5. Uczestnik zajęć grupowych/sieci współpracy/szkolenia, student realizujący praktykę, 

jak i klient korzystający z konsultacji specjalistycznej przychodzi do Poradni nie 

wcześniej niż 10 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia zajęć lub spotkania. 

6. Po wejściu do Poradni uczestnik zajęć grupowych/sieci współpracy/szkolenia, osoba 

realizująca praktykę studencką lub korzystająca z konsultacji specjalistycznej 

obowiązkowo dezynfekuje ręce. Następnie uczestnik zajęć grupowych/sieci 

współpracy/szkolenia zajmuje miejsce w sali konferencyjnej lub gabinecie, zachowując 

dystans społeczny (min. 1,5 m). Natomiast osoba realizująca praktykę studencką lub 

korzystająca z konsultacji specjalistycznej oczekuje na przyjście pracownika Poradni  

w wyznaczonym miejscu w poczekalni, zachowując odpowiedni reżim sanitarny. 

7. Pracownik oraz uczestnik zajęć grupowych/sieci współpracy/szkolenia, osoba 

realizująca praktykę studencką lub też korzystająca z konsultacji specjalistycznej mają 

obowiązek zakrywania nosa i ust przy pomocy dostępnych środków ochrony osobistej. 

8. W miarę możliwości uczestnik zajęć grupowych/sieci współpracy/szkolenia, osoba 

realizująca praktykę studencką lub też korzystająca z konsultacji specjalistycznej 

używa swoich przyborów do pisania. 

9. Aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi między uczestnikami zajęć 

grupowych/sieci współpracy/szkolenia lub też między osobą realizującą praktykę 

studencką bądź osobą korzystającą z konsultacji specjalistycznej a pracownikiem/ 

pracownikami Poradni są ograniczane do minimum, jednak Klient Poradni ma 

świadomość, że zachowanie dystansu społecznego nie zawsze jest możliwe. 

10. Po zakończeniu zajęć grupowych, spotkania, szkolenia lub konsultacji następuje 

dezynfekcja oraz wietrzenie pomieszczenia. 



11. Pomimo podjętych środków ostrożności Klient Poradni ma świadomość zagrożenia 

wynikającego z obecnej sytuacji epidemicznej i podejmuje dobrowolną oraz 

odpowiedzialną decyzję dotyczącą kontaktu z pracownikami, innymi klientami Poradni 

lub też pozostałymi uczestnikami zajęć grupowych/sieci współpracy/szkolenia. 

 

 

Rabka-Zdrój, dn.  29.09.2020r.                                                              Dyrektor Poradni                                                                        

 


