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Procedury funkcjonowania 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Elblągu 
w okresie epidemii wywołanej wirusem SARS-COVID-19 

 
 

Wytyczne dla pracowników zawiadamiających rodziców (prawnych opiekunów) o 
terminie badania dziecka. 

 

1. Poradnia informuje wyłącznie telefonicznie o ustalonym terminie wizyty w placówce.  

2. W momencie telefonicznego umawiania wizyty należy rodzica poinformować  

o warunkach pracy w Poradni w związku z COVID-19.  

Niewyrażenie zgody przez rodzica/prawnego opiekuna na warunki badania jest jednoznaczne 

z odmówieniem zgody Poradni na przeprowadzenie diagnozy dziecka. 

 

Warunki wizyty w PP-p nr 2 w Elblągu 

3. Na diagnozę przyjmowane są osoby zdrowe, nie objęte kwarantanną, nadzorem 

epidemicznym, informację uzyskujemy telefonicznie w momencie umawiania na wizytę 

 i potwierdzamy w dniu wizyty w Poradni.  

4. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych u dziecka/ucznia rodzic/opiekun 

prawny powinien odpowiednio wcześniej powiadomić Poradnię i odwołać wizytę.  

5. Dziecko umawiane na diagnozę bezwzględnie powinno być zaopatrzone:  

 w maseczkę (z wyłączeniem dzieci do 4 r.ż. 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 osób mających trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu 

ust lub nosa),  

 własne przybory do pisania (ołówek, długopis, kredki). 

    Dziecko umawiane na diagnozę może dodatkowo posiadać - nie jest to wymóg konieczny.  

 rękawiczki jednorazowe, 

 wodę do picia, chusteczki higieniczne. 

a) Rodzic (prawny opiekun) umawiany na diagnozę dziecka bezwzględnie powien być 

zaopatrzony: 

 w maseczkę – w której porusza się na terenie Poradni. 

6. Przed wejściem do Poradni oraz każdorazowo przed diagnozą w gabinecie specjalisty 

dziecko i rodzic (prawny opiekun) – dezynfekuje ręce (pojemniki z płynem do 

dezynfekcji znajdują się w Poradni). 
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7. Przed bezpośrednią wizytą w Poradni specjalista lub pracownik do tego wyznaczony 

może dokonać pomiaru temperatury ciała dziecka i rodzica termometrem bezdotykowym. 

8. Przed bezpośrednią wizytą diagnostyczną w gabinecie specjalisty rodzic (prawny 

opiekun) w wyznaczonym do tego celu miejscu wypełnia: 

 Ankietę wstępnej kwalifikacji (wywiad epidemiologiczny) - w kierunku zakażenia 

wirusem SARS CoV-2). 

9. Na podstawie przeprowadzonej Ankiety wstępnej kwalifikacji (wywiadu 

epidemiologiczneg) i uzyskaniu wyniku dodatniego lub potwierdzenia objawów infekcji 

(gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, uczucie duszności, inne 

nietypowe) - odmawia się wykonania diagnozy na terenie Poradni. 

10. W gabinecie specjalista odkaża ręce dziecka i wyposaża dziecko w przyłbicę. Po 

zakończeniu badania każdorazowo odkaża swój gabinet (blaty, narzędzia diagnostryczne, 

przyłbice, klawiaturę komputera, telefon itp.oraz wietrzy gabinet przez co najmniej 15 

min.). 

11. Na poczekalni, podczas diagnozy dziecka, pozostają tylko ci rodzice, których obecność 

jest niezbędna (np. w przypadku dzieci małych, z niepełnosprawnościami itp.). Pozostali 

mogą być poproszeni o przybycie po badaniu dziecka. Odległość osób przebywających w 

poczekalni to minimum 2 m. (w wyznaczonych strefach). 

12. Rodzice w poczekalni mają obowiązek używania maseczek, natomiast noszenie 

rękawiczkek ochronnych nie są bezwzględnie wymagane. 

Specjalista - diagnoza 

13. Specjalista przed badaniem dziecka w Poradni może przeprowadzić z rodzicem (prawnym 

opiekunem) wywiad za pomocą środka porozumiewania się na odległość.  

14. Specjalista diagnozujący przekazuje rodzicowi/opiekunowi/pełnoletniemu uczniowi 

termin rozmowy postdiagnostycznej, która będzie przeprowadzona za pomocą środka 

porozumiewania się na odległość, np. telefonu oraz udziela informacji o możliwości 

kontaktu z Poradnią w razie potrzeby  uzyskania  porady lub odbycia konsultacji 

dotyczącej formy i sposobu dalszego postępowania w przypadku wydawania dokumentów 

dla dziecka/ucznia.  

Ważne: 

Badania w Poradni będą przeprowadzane, głównie w celu wydawania stosownych opinii 

 i orzeczeń, ważnych dla przyszłości edukacyjnej i dalszych losów dzieci i młodzieży. 
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