
               

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

na terenie  Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej IZYSS 

ze względu na sytuację epidemiczną związaną z COVID - 19. 

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa zostały wprowadzone w trosce o zdrowie i 

bezpieczeństwo osób korzystających z oferty Poradni oraz pracowników. 

1. Zgłaszanie  do Poradni. 

 

• Kontakt telefoniczny od Poniedziałku do Piątku w godz. 15.00- 21.00  pod numerem 

tel.795 003 995, kontakt mailowy: poradnia@izyss.pl  lub przez  samodzielne zapisy 

na stronie www.izyss.pl  przez system rezerwacji  https://www.moment.pl/poradnia-

izyss. 

2. Zasady przyjmowania Pacjentów w Poradni. 

 

• Zapisy odbywają się telefonicznie, mailowo, rezerwacja samodzielna przez stronę 

www.izyss.pl  lub  system rezerwacji  https://www.moment.pl/poradnia-izyss. 

• W poradni przyjmowani są tylko pacjenci zdrowi - bez gorączki, przeziębienia, kataru, 

nasilenia alergii. 

• Poradnia nie przyjmuje dzieci z rodzin (zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie 

domowym) objętych kwarantanną. 

• Do Poradni nie mogą przychodzić pacjenci, którzy są chorzy. 

• W sytuacji pojawienia się choroby u dziecka, rodzic/opiekun powinien powiadomić 

wcześniej Poradnię i odwołać wizytę. 

• Zostają wprowadzone ograniczenia osób przebywających w Poradni. 

• Ustalono odstępy czasowe  pomiędzy pacjentami, aby zapobiec gromadzeniu się 

pacjentów na recepcji i dokonaniu dezynfekcji stanowisk pracy po każdym pacjencie. 

 

3. Wizyta w Poradni 

 

• W czasie pierwszej rozmowy telefonicznej pacjent poinformowany już  będzie o 

wewnętrznych procedurach bezpieczeństwa w Poradni. Informacje  te dostępne są 

też na stronie izyss.pl. 

• Zgłasza się  tylko jeden rodzic/opiekun prawny z dzieckiem. 

• Rodzic/opiekun prawny po wejściu do Poradni jest zobowiązany zdezynfekować ręce 

dziecka oraz własne płynem dostępnym w  recepcji. 

• Rodzic/opiekun prawny wypełnia Ankietę wstępną dotycząca aktualnego stanu 

zdrowia dziecka w recepcji. 

•  Kiedy podczas wypełniania ankiety wynikną objawy infekcji ( katar, kaszel, gorączka, 

duszności itp.) lub  ryzyko zakażenia wirusem Covid-19 pracownik recepcji  ma 
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obowiązek powiadomić dyrektora poradni lub specjalistę obsługującego pacjenta. W 

takiej sytuacji Pacjent nie zostanie wykonana  usługa. 

• Pracownik poradni ma prawo dokonać bezdotykowego pomiaru temperatury 

Rodzicowi/opiekunowi prawnemu oraz dziecku. 

• Rodzic/opiekun przebywający w Poradni jest zobowiązany zakryć nos i usta 

maseczką/przyłbicą i posiadać jednorazowe rękawiczki. 

 

4. Zalecenia podczas terapii 

 

• Pacjent  ma obowiązek posiadać własną maseczkę/przyłbicę, jednorazowe rękawiczki. 

• Odległość między osoba badającą i badaną w Poradni wynosi 2 metry ( jest to 

niemożliwe do końca w czasie terapii dzieci). W Poradni ze względu na duże 

pomieszczenia nie będzie trudności z utrzymaniem  2 m odległości. 

• Dziecko umawiane na diagnozę powinno mieć maseczkę/przyłbicę i jednorazowe 

rękawiczki. 

• Rodzic oczekuje na dziecko w recepcji lub przed budynkiem Poradni. 

• W przypadku, gdy specjalista poradni zdecyduje, że obecność rodzica/opiekuna 

prawnego w gabinecie podczas badania jest potrzebna, należy zachować 2 metrowy 

odstęp od miejsca badania. 

• Poradnia zapewnia narzędzia diagnostyczne, przybory niezbędne do dokonania 

diagnozy, które są dezynfekowane po każdym dziecku. 

5. Profilaktyka w Poradni  

• Każdy pracownik wyposażony jest w maseczkę/przyłbicę  z atestem Narodowego 

Instytutu Zdrowia Publicznego - Polskiego Zakładu Higieny, jednorazowe 

rękawiczki. 

• Każde stanowisko pracy wyposażone jest w płyn/żel z  atestem  do dezynfekcji rąk i 

powierzchni. 

• Pracownik przed przystąpieniem do pracy i po jej zakończeniu płynem dezynfekuje 

biurko, krzesła, klawiaturę, klamki. itd  

• W gabinetach dostępne są dla dzieci tylko przedmioty, które można zdezynfekować. 

• W celu jeszcze większego bezpieczeństwa można wyposażyć dziecko w butelkę z 

wodą, chusteczki antybakteryjne. 

• Po każdym badaniu/ diagnozie należy wywietrzyć pokój 

• Koło recepcji  wprowadzono dodatkowo specjalny kosz na zużyte rękawiczki.  

 

Założycielka Poradni  

Aneta Bednarczyk-Oleba 

 

 

 


