
Rekomendacje dotyczące  
procedur działania poradni 
psychologiczno-pedagogicznych  
dla dzieci i młodzieży w zakresie 
zapobiegania COVID-19 

Cel wdrażanych procedur w zakresie zapobiegania COVID-19: 

 Zwiększenie bezpieczeństwa pracowników oraz osób korzystających z działalności 
poradni.  

 Ograniczenie liczby kontaktów międzyludzkich na terenie poradni w celu 
zminimalizowania ryzyka zakażenia. 

Zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie poradni 
poprzez wdrażanie działań reorganizacyjnych i technicznych 

 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.  

 Organizacja pracy w placówce zapewnia utrzymanie rekomendowanej odległości 
pomiędzy pracownikami wynoszącej co najmniej 1,5 m.  

 Preferowany jest kontakt telefoniczny oraz mailowy między pracownikami w celu 
ograniczenia do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych.  

 Wizyty klientów są umawiane na konkretną datę i godzinę, z podaniem numeru 
gabinetu i innych niezbędnych informacji, w tym że na wizytę/poradę klienci powinni 
się stawić nie wcześniej niż 10 min przed wyznaczoną godziną. Grafik przyjmowania 
klientów układa się tak, aby nie doprowadzać do gromadzenia się osób w poczekalni.  

 Oczekujący na przyjęcie w poczekalni korzystają z miejsc wyłącznie oznaczonych, 
oddalonych od siebie o co najmniej 2 m.  

 Rekomendowane jest umieszczenie na zewnątrz obiektu przy wejściu oraz na stronie 
internetowej lub w innym ogólnodostępnym miejscu informacji o sposobie ustalania 
i odwoływania wizyt, zasad prowadzenia zajęć oraz komunikowania się z poradnią.  

 W sekretariacie poradni może przebywać tylko jedna osoba poza pracownikiem; 
pozostali oczekują na zewnątrz z zachowaniem min. 2 m odległości między sobą.  

 Należy kontrolować przestrzeganie obowiązku zakrywania na terenie poradni ust i 
nosa przez pracowników, klientów i inne osoby z zewnątrz, z wyłączeniem: 



a. dziecka do ukończenia 4. roku życia;  

b. osoby, która nie może 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. 

 Zalecane jest, jeśli to możliwe, nieangażowanie osób powyżej 60. roku życia oraz 
przewlekle chorych do pracy w bezpośrednim kontakcie z dziećmi i innymi osobami. 

 Rekomendowana jest organizacja trybu pracy z uwzględnieniem systemu 
zmianowego i rotacyjnego w celu zapewnienia niezbędnej rezerwy kadrowej na 
wypadek zakażenia lub kontaktu z osobą chorą. 

 Wymagane jest ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych, 
w tym:  

a. ustalenie zasad poruszania się na terenie poradni, 

b. wprowadzenie różnych godzin pracy oraz przerw dla poszczególnych 
pracowników, 

c. zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym 
czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki). 

 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. 

 Dzieci i inne osoby z zewnątrz przyjmowane są w gabinetach, w których powierzchnia 
nie jest mniejsza niż 4 m2 na osobę. Powierzchnię wylicza się z uwzględnieniem mebli 
oraz sprzętów, które się w niej znajdują. 

 Z gabinetów są usunięte dywany i inne miękkie akcesoria.  

 Każde pomieszczenie wyposażone jest w środki do dezynfekcji. 

 Zalecane jest korzystanie wyłącznie z mebli o zmywalnej powierzchni, nadającej się do 
dezynfekcji.  

 Po każdej wizycie wszystkie dotykane powierzchnie są dezynfekowane, a gabinet jest 
wietrzony przez co najmniej 15 min. 

 Osoby przyjmowane są zobowiązane do posiadania i korzystania w trakcie pobytu w 
poradni z własnych długopisów, o czym są informowani w trakcie umawiania na 
wizytę. 

 Narzędzia używane przez dziecko w procesie diagnostyczno-terapeutycznym 
podlegają każdorazowo dezynfekcji.  

 Wszystkie zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej wyrzucane są do 
zamykanych, wyłożonych workiem foliowych koszy znajdujących się w łazienkach. W 



łazienkach oraz w każdym pokoju znajdują się w widocznym miejscu instrukcje 
bezpiecznego zakładania i zdejmowania rękawiczek. 

 Wymagane jest zapewnienie pracownikom, niezależnie od podstawy zatrudnienia, 
rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk.  

 Czyste maseczki i przyłbice i jednorazowe rękawiczki przechowywane są w 
wyodrębnionych i opisanych szafkach. 

 

Dodatkowe informacje 

Informacje i wytyczne dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, dzieciom i 
innym osobom z zewnątrz dla danego rodzaju działalności są dostępne na stronach 
internetowych KPRM i poszczególnych ministerstw, w tym na podanych poniżej stronach 
internetowych: 

 wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy: http://www.pip.gov.pl,  

 wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i inne bieżące informacje: 
https://gis.gov.pl  

 wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących badań pracowniczych  
i szkoleń BHP: https://www.igwp.org.pl/images/pliki/koronawirus/GIS.pdf  

 zalecenia z Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej: https://www.gov.pl/web/koronawirus  

 zalecenia Ministerstwa Rozwoju https://www.gov.pl/web/koronawirus  

 wytyczne Rządowego Centrum Bezpieczeństwa: 
https://www.igwp.org.pl/images/pliki/koronawirus/Rekomendacje_MAP_i_RCB_dla_o
peratorow_IK.pdf  

 wytyczne Ministerstwa Rozwoju: https://www.gov.pl/web/rozwoj/wytyczne-dla-branz  

 wykazy produktów biobójczych (w tym do dezynfekcji) na stronie internetowej 
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze  
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