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Zasady dotyczące uczestnictwa w indywidualnych zajęciach terapeutycznych  

(lub zajęciach w grupkach do 3 osób) na terenie Specjalistycznej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi  

w Krakowie w związku z epidemią Covid-19 

 

1. W zajęciach prowadzonych na terenie Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie może brać 

udział wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę 

zakaźną, nie mająca kontaktu z osobami przebywającymi na kwarantannie lub będącymi  

w izolacji domowej. 

2. W przypadku choroby/kwarantanny dziecka lub terapeuty, na wniosek rodzica, a za zgodą 

pracownika Poradni zajęcia mogą przyjąć formę zdalną (wniosek do pobrania u terapeuty). 

3. W zajęciach może uczestniczyć maksymalnie 2-3 dzieci. 

4. Z pokoi terapeutycznych zostają usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie umyć lub dezynfekować. Pomoce wykorzystywane podczas zajęć będą 

dezynfekowane. 

5. Przed użyciem pomocy terapeutycznych (gier planszowych, kart, książek, słowników) 

konieczna jest każdorazowa dezynfekcja rąk przez dziecko oraz terapeutę. 

6. Uczeń zobowiązany jest do posiadania własnych przyborów (pióro, ołówek, gumka do 

mazania, strugaczka, klej, nożyczki, kredki) oraz zeszytu, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku lub w plecaku. Uczniom nie wolno wymieniać się przyborami 

szkolnymi między sobą. 

7. Pokoje terapeutyczne są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy między 

zajęciami, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

8. Uczeń oraz terapeuta przed rozpoczęciem zajęć są zobowiązani dokładnie umyć ręce wodą 

z mydłem oraz zdezynfekować je przed wejściem do gabinetu. 

9. Pracownik Poradni zobowiązany jest do dezynfekcji biurka, krzesła oraz przedmiotów 

dotykanych przez dziecko po zakończonych zajęciach terapeutycznych. 

10.W trakcie zajęć obowiązują zasady bezpieczeństwa: 

 obowiązek zakrywania ust i nosa, 

 nie dotykanie dłońmi okolic twarzy, 

 przestrzeganie higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta  

i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, 

 konieczność zachowania odpowiedniego dystansu od innych uczestników zajęć. 

 

 

 
 
 


