Procedury prowadzenia terapii pedagogicznej w Poradni PsychologicznoPedagogicznej ,,Osiek” w czasie epidemii COVID-19
Aktualizacja: 01.09.2020 r.

Procedury zostały opracowane na podstawie:
- wytycznych i zaleceń MEN, MZ oraz GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek z dnia 5 sierpnia 2020.
- Rozporządzenia MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 12 sierpnia 2020.
- Rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 12
sierpnia 2020.
- 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.
UCZEŃ
1. W zajęciach może uczestniczyć wyłącznie uczeń zdrowy bez objawów chorobowych sugerujących
chorobę zakaźną.
2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów lub choroby uczeń powinien pozostać w domu.
3. Przed rozpoczęciem zajęć dziecko dezynfekuje ręce.
4. Podczas zajęć terapii pedagogicznej uczeń powinien korzystać jedynie z własnych przyborów
szkolnych.
5. Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do gabinetu niepotrzebnych przedmiotów.
RODZIC/NAUCZYCIEL
1. Konsultacje odbywają się zdalnie, w wyjątkowych sytuacjach mogą odbyć się stacjonarnie,
w umówionym wcześniej terminie.
2. Konsultacja z rodzicem jest zawsze poprzedzona wywiadem epidemiologicznym
przeprowadzonym zdalnie, który rodzic w dniu konsultacji potwierdza podpisem.
3. Konsultacje stacjonarne odbywają się z zachowaniem środków bezpieczeństwa (maseczka
lub przyłbica, i/lub pleksi w gabinecie, dezynfekcja rąk, bezpieczna odległość).
4. Zaplanowane warsztaty dla rodziców i nauczycieli będą odbywały się w formie zdalnej.
5. Wymiana dokumentacji dotyczącej terapii pedagogicznej będzie się odbywała drogą
mailową.

1

TERAPEUTA
1. Terapeuta zachowuje bezpieczną odległość miedzy sobą a dzieckiem (korzysta
z przyłbicy/maseczki lub/i szyby pleksi).
2. Do użytku dopuszcza się pomoce terapeutyczne zalaminowane lub jednorazowe. Po każdych
zajęciach użyte pomoce oraz blaty robocze będą dezynfekowane, a sale będą wietrzone.
3. Jeżeli terapeuta zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną,
w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, powinien on
niezwłocznie powiadomić dyrekcję szkoły lub opiekuna klasy (dalej obowiązują procedury
szkolne).
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