Procedura postępowania dla rodziców i diagnozowanych dzieci w PPP Ustrzyki
Dolne w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia i rozprzestrzeniania się
koronawirusa.

W związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19 informujemy Państwa
o następujących działaniach jakie będą podejmowane podczas diagnozy w Poradni,
zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.
1. Wizyta w Poradni będzie odbywać się według ustalonego harmonogramu – na
umówioną godzinę. Spotkania w Poradni będą umawiane telefonicznie.
2. W

momencie

telefonicznego

umawiania

wizyty

rodzic/opiekun

jest

informowany o zasadach obowiązujących podczas wizyty w Poradni
w związku z COVID-19. Nie wyrażenie zgody na przedstawione warunki
(stosowanie środków ochronnych) jest równoznaczne z odmówieniem zgody
na badanie.
3. Na

diagnozę przyjmowane są wyłącznie osoby zdrowe,

nie objęte

kwarantanną, nadzorem epidemicznym (w momencie umawiania wizyty
przeprowadzany jest telefonicznie wywiad epidemiczny, a w dniu wizyty,
wypełniana jest ankieta aktualizacyjna w Poradni).
4. Przed diagnozą dziecka w Poradni będzie przeprowadzany pogłębiony
wywiad telefoniczny z rodzicem/ opiekunem w ustalonym wcześniej terminie.
5. W przypadku przeziębienia/ infekcji dziecka lub rodzica/ prawnego opiekuna
diagnoza nie odbędzie się – należy wtedy odwołać wizytę telefonicznie
z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem i umówić się na inny termin:
tel: 13 461 12-91.
6. Dziecko umówione na badanie musi mieć ze sobą własne przybory do pisania
(2 długopisy, ołówek, kredki), chusteczki higieniczne, wodę do picia.
7. Zarówno rodzic/ opiekun jak i dziecko muszą być zaopatrzeni w swoje
maseczki i rękawiczki. Zwolnione z tego obowiązku są dzieci niepełnosprawne
lub które nie ukończyły 4 roku życia, a także posiadające zdrowotne
przeciwwskazania do noszenia maseczki (za okazaniem zaświadczenia
lekarskiego).

8. Z uwagi na fakt, iż znajdujemy się w budynku Starostwa, który jest zamknięty
dla osób z zewnątrz, należy wejść do przedsionka budynku o umówionej
godzinie i zadzwonić na numer sekretariatu Poradni: 13 461 12-91.
9. Po umówioną osobę przyjdzie pracownik Poradni, który zmierzy temperaturę
i ustali z rodzicem/opiekunem prawnym szczegóły działań. W przypadku
temperatury powyżej 37 stopni diagnoza nie odbędzie się.
10. Pracownik Poradni bezpośrednio przed wprowadzeniem umówionych osób na
teren budynku poinformuje je o obowiązujących procedurach koniecznych do
zapewnienia jak największego bezpieczeństwa zarówno pracownikom jak
i klientom (zachowanie bezpiecznego odstępu między osobami, dokładne
umycie i dezynfekcja rąk).
11. W

okresie

stanu

epidemii

Poradnia

nie

udostępnia

poczekalni

rodzicom/opiekunom prawnym. Rodzic/opiekun prawny zostawia dziecko
osobom diagnozującym, zgłasza się po nie po zakończeniu diagnozy
i wychodzi.
12. Dopuszczalny jest wyjątek od ustaleń powyższego punktu w przypadku dzieci
małych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych

lub z innych przyczyn

wymagających bezpośredniej obecności opiekuna. W takich sytuacjach rodzic
może pozostać w wyznaczonym miejscu na terenie Poradni z zachowaniem
wszelkich środków ostrożności.
13. Pracownik przed przystąpieniem do pracy i po jej zakończeniu dezynfekuje
biurko, klawiaturę, pomoce diagnostyczne, itp.
14. Wyniki badań będą rodzicom/opiekunom prawnym przekazywane oraz
omawiane telefonicznie w ustalonym wcześniej terminie.
15. Dokumentację o wydanie opinii, orzeczeń należy wrzucać do skrzynki
w

przedsionku

budynku,

przesłać

pocztą

lub

drogą

elektroniczną:

sekretariatpppustrzyki@gmail.com. Wszystkie potrzebne druki są dostępne
do pobrania na stronie internetowej Poradni: www.ppp.ustrzyki-dolne.pl.
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