Zasady związane z wizytami w Ośrodku Poza Schematami
Od 1 czerwca 2020 roku w sytuacji, gdy wizyta lekarska, badanie psychologiczne lub sesja
psychoterapeutyczna nie może odbyć się on-line wprowadzamy możliwość odbycia wizyty w gabinecie.
Z uwagi na to, że każdy terapeuta sam decyduje o tym, czy taka wizyta może się odbyć czy nie, konieczne jest
wcześniejsze sprawdzenie takiej możliwości w recepcji.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami wizyta w gabinecie jest objęta wieloma obostrzeniami, których
przestrzeganie jest konieczne, abyśmy mogli się spotkać. Jeżeli nie zgadzacie się Państwo na powyższe ograniczenia
alternatywą jest wizyta on-line lub w przypadku badania psychologicznego przełożenie jego wykonania.
W celu ograniczenia ryzyka zakażenia w okresie pandemii praca Ośrodka uwzględnia reżim sanitarny wynikający z
przepisów prawa oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, w związku z tym:
1. Nasza praca – o ile to możliwe - odbywa się on-line.
2. Wizyty w Poradni są możliwe wyłącznie po uprzednim umówieniu telefonicznym.
3. Sugerujemy, aby osoby o obniżonej odporności, po przebytych niedawno chorobach, antybiotykoterapii czy
operacjach korzystały z naszych porad on-line.
4. Prosimy o wypełnienie ankiety epidemiologicznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ankieta powinna
być wypełniona przed przyjściem do Poradni, dlatego prosimy o pobranie jej z naszej strony, wydrukowanie
i odesłanie (skan, zdjęcie) na dzień przed wizytą.
5. Na wizytę prosimy przychodzić najwcześniej na 5 minut przed wyznaczonym terminem.
6. Przed wizytą konieczne jest zmierzenie temperatury dziecku i rodzicowi (opiekunowi prawnemu).
7. Na wizytę z dzieckiem przychodzi tylko jeden rodzic (opiekun prawny).
8. Przed wizytą i po jej zakończeniu prosimy o dezynfekcję rąk.
9. Rodzice muszą upewnić się, że ich dzieci myją ręce mydłem po skorzystaniu z toalety.
10. Zarówno rodzic, jak i dziecko powyżej 4 roku życia muszą mieć maseczkę w trakcie całej wizyty – o ile stan
zdrowia im na to pozwala.
11. W przypadku badania psychologicznego prosimy by dziecko zamiast maseczki miało przyłbicę – ważna jest
obserwacja reakcji dziecka. Konieczne jest też przyniesienie własnego piórnika i kredek.
12. W trakcie badania psychologicznego, jeśli dziecko jest w stanie pozostać samo z diagnostą, prosimy aby
rodzic pozostawał poza Poradnią i wrócił po dziecko o godzinie umówionej z diagnostą.
13. Na terenie Ośrodka prosimy o nie korzystanie z telefonów. Nie jest też możliwe spożywanie posiłków.
Dostępna jest woda w jednorazowych kubkach.
Z naszej strony, oprócz troski i zaangażowania w pracę z naszymi podopiecznymi, zapewniamy:
1. Przestrzeganie przez nas powyższych zasad epidemiologicznych.
2. Dezynfekcji powierzchni, klamek, kontaktów itp.
3. Sterylizacji użytych do badań pomocy
4. Ozonowania materiałów.
5. Okresowego ozonowania pomieszczeń.
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