Procedury prowadzenia konsultacji w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
,,Osiek” w czasie epidemii COVID-19
Aktualizacja: 01.09.2021 r.

Procedury zostały opracowane na podstawie:
- wytycznych i zaleceń MEN, MZ oraz GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1
września 2021 r.
- Rozporządzenia MEN z dnia 17 sierpnia 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w
okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
- Rozporządzenia MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
z dnia 12 sierpnia 2020.

Procedura obowiązuje od 1 września 2020r. do odwołania.
1. Na konsultację może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.
2. Konsultacje psychologiczne odbywają się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
obowiązujących w szkole.
3. Rodzic jest zobowiązany umawiać się z wyprzedzeniem na konsultacje drogą telefoniczną lub
mailowo.
4. Konsultacje mogą odbywać się stacjonarnie lub zdalnie w umówionym wcześniej terminie.
5. W przypadku konsultacji odbywającej się w gabinecie na terenie szkoły GFO po wejściu do
budynku należy przestrzegać procedur obowiązujących w danej szkole.
6. Bezpośrednio po wejściu do gabinetu należy zdezynfekować ręce.
7. Uczeń/Rodzic/Nauczyciel powinien być wyposażony we własne przybory do pisania.
8. Podczas pobytu w gabinecie należy zachować niezbędny dystans społeczny i zająć wskazane
przez specjalistę Poradni miejsce.
9. W sytuacji potrzeby konsultacji z większą ilością uczniów jednocześnie, pracownik Poradni
w porozumieniu z Dyrekcją szkoły odbywa niezbędną konsultację w pomieszczeniu
o powierzchni umożliwiającej zapewnienie bezpiecznej odległości.
10. Psycholog podczas konsultacji korzysta z maseczki i/lub szyby pleksi.
11. Po każdej konsultacji szyba pleksi, stół, klamki są dezynfekowane.
12. W razie zaobserwowania u Ucznia/Rodzica/Nauczyciela niepokojących objawów w trakcie
spotkania (np. kaszel, kichanie), pracownik Poradni ma prawo odmówić dalszego
prowadzenia konsultacji i wdraża procedurę obowiązującą w szkole.
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13. W gabinetach Poradni używa się materiałów, które można zdezynfekować bądź są one
jednorazowego użytku.
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