Informacja dla Rodzica dotycząca procedury badań przeprowadzanych
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim
w okresie epidemii COVID-19
 Rodzicu, informujemy Cię, że w Poradni prowadzona jest jedynie
działalność diagnostyczna niezbędna dla wydania opinii i orzeczeń. Inne
formy pomocy (konsultacje, porady, terapie itp.) udzielane są zdalnie.
 Aby zapewnić dziecku bezpieczny i rzetelny proces diagnostyczny oraz nie
narażać na zagrożenie zakażeniem pracowników placówki i innych klientów,
Ty i Twoje dziecko wchodząc do Poradni musicie być zdrowi – bez
jakichkolwiek objawów chorobowych. Osoby zainfekowane, osoby
z temperaturą nie będą wpuszczane na teren Poradni.
 Ze względu na konieczność zapewnienia bezpiecznych warunków diagnozy,
na badanie przyjdź sam z dzieckiem (bez dodatkowych osób towarzyszących,
bez rodzeństwa dziecka badanego).
 Na wizytę w Poradni wyposaż swoje dziecko w nowe rękawiczki, maseczkę
oraz długopis.
 Rodzicu, zostałeś zaproszony do Poradni w określonym dniu i na określoną
godzinę, jeżeli przyszedłeś za wcześnie – idź na spacer. Z uwagi na wymogi
bezpieczeństwa, by ograniczyć Twój kontakt z innymi rodzicami i ich
dziećmi, przed wyznaczoną godziną wizyty nie zostaniecie, Ty i Twoje
dziecko, wpuszczeni na teren Poradni. Wyznaczona godzina badania jest
godziną wejścia do placówki. Wchodząc do budynku Poradni nie korzystaj z
windy.
 Przy wejściu do Poradni zostanie zmierzona temperatura Twojemu dziecku.
Następnie Twoje dziecko umyje ręce, zdezynfekuje je i ewentualnie założy
nowe rękawiczki, które musisz mu zapewnić.
 Na terenie Poradni (z wyjątkiem czasu bezpośredniej diagnozy) wszystkie
osoby muszą przebywać w ochronnych maseczkach, których nie wolno
zdejmować (dotyczy Ciebie i Twojego dziecka powyżej 4-tego roku życia).
Prosimy, przypomnij o tym swojemu dziecku.
 Z uwagi na konieczność noszenia maseczek, na terenie Poradni nie wolno
spożywać posiłków ani pić napojów (w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza

się wypicie przyniesionej wody). Zadbaj o to, żeby takiej potrzeby Twoje
dziecko nie odczuwało.
 Podczas diagnozy Twoje dziecko będzie przebywać pod opieką pracownika
pedagogicznego Poradni, a w wyjątkowych sytuacjach Twoja obecność jest
możliwa w poczekalni, tylko w wyznaczonym do tego miejscu.
 Po zakończeniu diagnozy jesteś telefonicznie informowany przez specjalistę
o zakończeniu badania i możliwości odbioru dziecka.
 Omówienie wyniku badania będzie odbywać się zdalnie.
 Opinia w formie pisemnej zostanie wysłana na Twój adres. Zadbaj o to, aby
podany przez Ciebie we wniosku adres był aktualny i zapisany czytelnie.
 Porozmawiaj z dzieckiem o tym, że podczas wizyty w Poradni będą
zachowane zasady bezpieczeństwa i że będzie ono mogło pracować
w maseczce i rękawiczkach (dotyczy dzieci powyżej 4 r.ż.), a pracownik
Poradni dodatkowo będzie miał założoną przyłbicę i/lub maseczkę.
 Przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że
powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust i nie podawać ręki na
powitanie. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas
kichania czy kasłania.
 Pamiętaj, że dziecko uczy się także obserwując tzw. dobre przykłady. Bądź
więc wzorem dla swojego dziecka w przestrzeganiu zasad higieny.
 Jeżeli pomimo umówionego terminu obecność Twojego dziecka będzie
niemożliwa z powodu objawów chorobowych lub innej przyczyny,
poinformuj o tym fakcie sekretariat Poradni tel. 58 682 33 04 lub
796 000 946.
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