
 
PROCEDURA PRACY DIAGNOSTYCZNEJ  

w  

SPECJALISTYCZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-
PEDAGOGICZNEJ  DLA DZIECI  

Z NIEPOWODZENIAMI EDUKACYJNYMI W KRAKOWIE 

 

1. Przyjmujemy pacjentów tylko umówionych telefonicznie, zgodnie z zasadą:  jedna osoba – 

jeden gabinet. 

2. W momencie telefonicznego umawiania wizyty rodzic jest poinformowany o warunkach 

pracy w placówce w związku z Covid-19. Niewyrażenie zgody ( na warunki diagnozy, 

stosowanie środków ochronnych) jest jednoznaczne z odmówieniem zgody na prowadzenie 

badania. Rodzic powinien być poinformowany o konieczności zapoznania się  

z regulaminem, dostępnym na stronie internetowej Poradni. 

3. Terminy badań powinny być wyznaczane, tak, aby pacjenci  czekający na korytarzu mieli 

możliwość zachowania 1,5 m odległości lub czekali przed SPPP. 

4. Na diagnozę  przyjmowane są dzieci zdrowe, nie objęte kwarantanną – rodzic składa 

każdorazowo stosowne oświadczenie.  

5. Pacjenci są proszeni o wchodzenie na teren placówki dopiero w godzinie rozpoczęcia 

diagnozy. Wchodzenie z rodzeństwem pacjenta należy ograniczyć do sytuacji koniecznych. 

  

6. Pomiędzy  badaniami powinien być zachowany odstęp czasowy  pozwalający na konieczną  

dezynfekcję sprzętu i wyposażenia (biurko, krzesło, klawiatura, itp.) oraz wietrzenie 

pomieszcenia.  

7. Pracownik przed przystąpieniem do pracy i po zakończeniu dezynfekuje biurko, klawiaturę 

oraz materiały wykorzystywane w procesie diagnozy. 

8. Diagnozowane dziecko i rodzic powinni być poinformowani o szczególnych środkach 

ostrożności i konieczności stosowania środków ochrony. 

9. Dziecko powinno być zaopatrzone w maseczkę lub przyłbicę, rękawiczki jednorazowe, 

własne przybory do pisania (ołówek, długopis, kredki i in.), wodę do picia, chusteczki 

higieniczne. Dokumenty potrzebne do przeprowadzenia diagnozy rodzic może przesłać 

skanem na E-maila diagnosty. 

10. Testy do diagnozy oraz materiały wykorzystywane w trakcie badań będą podlegały 

dezynfekcji z pomocą sprzętu specjalistycznego  do tego typu działań (lampa UV lub 

ozonator ) 

11. Diagnosta  wyposażony będzie w rękawiczki, przyłbicę/maseczkę i płyn dezynfekujący.  

Powinien pamiętać o zachowaniu odległość 1,5 metra między sobą, a pacjentem.  

12.  Przed wejściem do gabinetu diagnosta, rodzic i dziecko są zobowiązani do dokładnego 

umycia, zdezynfekowania rąk. 

13. Uczniowie powinni być zaopatrzeni we własne narzędzia do pisania  W przypadku braku 

dziecko powinno posługiwać się długopisami jednorazowymi otrzymanymi od diagnosty. 

14. W gabinetach oraz toaletach  znajdować się będą  płyny do dezynfekcji, ręczniki papierowe. 

Pomieszczenia te będą systematycznie dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną. 



15. Wywiad, omówienie wyników badania może być przeprowadzone drogą telefoniczną po 

wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem SPPP. 


