Procedury dotyczące organizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Warszawie
w okresie COVID-19
opracowane na podstawie wytycznych i rekomendacji MEN, GIS, MZ
1. Na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju prowadzone w PPP 1 należy zgłosić się punktualnie o
określonej godzinie i po zajęciach odebrać dziecko także w umówionym czasie.
2. Do Poradni dziecko przychodzi z jednym opiekunem – rodzicem lub opiekunem prawnym.
3. Po wejściu do lokalu Poradni każdy (pracownik, dziecko, rodzic/opiekun) ma obowiązek
zdezynfekować ręce.
4. Na terenie Poradni rodzic/opiekun prawny jest obowiązany przebywać w maseczce ochronnej i
jednorazowych rękawiczkach.
5. Rekomendujemy, aby dziecko było zaopatrzone w przyłbicę oraz w maseczkę jako środek ochrony
osobistej. Specjalista Poradni zadecyduje, czy przyłbica/maseczka będzie obowiązywała podczas
całego spotkania terapeutycznego.
6. Na prośbę specjalistów prowadzących terapie dziecko powinno mieć ze sobą materiały ustalone
indywidualnie przez terapeutę (np. przybory pisarskie, piłkę, masę plastyczną).
7. Odstęp między terapeutą a dzieckiem, czy terapeutą a rodzicem/opiekunem wynosi minimum 2 m.
8. Specjalista prowadzi zajęcia używając wybranych środków ochrony osobistej (przyłbica, maseczka,
rękawiczki jednorazowe).
9. W czasie epidemii COVID-19 poczekalnia dla klientów jest nieczynna. Rodzice/opiekunowie prawni
oczekują na dziecko poza lokalem Poradni.
10. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć terapeutycznych rodzic/opiekun prawny proszony jest o
wypełnienie Oświadczenia (załącznik nr 1) w celu wyeliminowania ryzyka zakażenia SARS CoV-2.
Oświadczenie może zostać wypełnione na miejscu, ale dopuszczalne jest wypełnienie go przed wizytą
w Poradni – tego samego dnia. Po wypełnieniu dokumentu i wyrażeniu zgody na terapię będzie
dokonywany pomiar temperatury ciała bezdotykowym termometrem przez terapeutę prowadzącego
zajęcia – wynik zostanie przekazany rodzicowi.
11. W przypadku wywiadu epidemiologicznego (z Oświadczenia) dodatniego lub objawów infekcji
(gorączka, kaszel, katar, wysypka, uczucie duszności, bóle mięśni, bóle gardła, bóle brzucha oraz inne
niepokojące objawy chorobowe) zasadna jest odmowa uczestnictwa w terapii. Pracownik Poradni
powiadamia o zaistniałej sytuacji telefonicznie Inspekcję Sanitarną i postępuje według uzyskanych
wytycznych.
12. W przypadku, gdy specjalista Poradni zdecyduje, że obecność rodzica/opiekuna prawnego w
gabinecie jest niezbędna w trakcie terapii, skontaktuje się z rodzicem/opiekunem telefonicznie.
13. Jednostka terapeutyczna będzie trwała maksymalnie od 30 do 45 minut w zależności od
możliwości psychofizycznych dziecka.
14. Przerwa pomiędzy zajęciami związana z dezynfekcją używanych pomocy oraz gabinetu/sali będzie
trwała od 30 do 45 minut (wietrzenie, dezynfekcja, naświetlania i inne niezbędne czynności).
15. W przypadku, kiedy ze względu na brak zgody rodzica, bądź ryzyka wynikającego z charakteru
zajęć lub zagrożenia zdrowotnego, czy braku możliwości zorganizowania zajęć w sposób
zmniejszający ryzyko, praca z dzieckiem będzie kontynuowana z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.
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