Załącznik nr 8

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W GABINECIE PSYCHOLOGA/PEDAGOGA
SZKOLNEGO NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19
Na czas trwającej pandemii COVID-19 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem koronawirusa wprowadzone zostają nowe zasady, do których przestrzegania
zobowiązane są wszystkie osoby korzystające z gabinetu psychologa/pedagoga szkolnego.
Postanowienia ogólne
1. W gabinecie przyjmowane są tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych,
sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą z niego korzystać osoby mające kontakt
z osobą zakażoną w ostatnich 14 dniach, przebywające na kwarantannie ani w izolacji
domowej.
2. W gabinecie, w obecności pedagoga i psychologa, może przebywać tylko jedna osoba
odwiedzająca.
3. W widocznym miejscu, np. przed wejściem, umieszczona zostaje informacja
o maksymalnej liczbie odwiedzających (1 osoba), mogących jednocześnie przebywać
w gabinecie. Ograniczenie liczby użytkowników do 1 osoby podyktowane jest
koniecznością przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.
4. Każdy odwiedzający zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa.
5. Z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów
telefoniczny/mailowy, na platformie Teams.

preferowany

jest

kontakt

6. Wizyty osobiste rodziców/opiekunów ucznia są możliwe tylko po wcześniejszym
ustaleniu terminu na konkretny dzień i godzinę.
7. Pedagog/psycholog jest zobowiązany poinformować o takiej wizycie osoby pełniące
dyżur przy wejściu do placówki. Stawiający się na wizytę rodzic/opiekun prawny
dziecka jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania reżimu sanitarnego
(dezynfekcja rąk, zakrycie nosa i ust) i dostosowania się do poleceń pracowników
szkoły.
8. Po każdej wizycie wszystkie dotykane powierzchnie są dezynfekowane, a gabinet
wietrzony.
9. Osoby przyjmowane są zobowiązane do posiadania i korzystania w trakcie pobytu
w gabinecie z własnych długopisów i kartek do notatek, o czym są informowani
w trakcie umawiania się na wizytę.
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10. Podczas wykonywania obowiązków wymagających bezpośredniego kontaktu
z dzieckiem należy nosić osłonę nosa i ust, maseczkę, ewentualnie przyłbicę.
11. Należy dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne,
szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o oczyszczeniu
i dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak np. słuchawka telefonu, klawiatura
i myszka, włączniki świateł czy biurka.
12. W przypadku interwencji wymagającej obecności więcej niż jednego ucznia,
nauczyciela, rodzica zaleca się przeprowadzenie jej w innym miejscu niż gabinet (ze
względu na małą powierzchnię użytkową pomieszczenia).

