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Informacja dla Rodzica/Opiekuna dziecka korzystającego  

z wizyty w Poradni 

 Aby zapewnić dziecku bezpieczny i rzetelny proces diagnostyczny oraz nie 

narażać na zagrożenie pracowników placówki, przyjdź do Poradni zdrowy  

i przyprowadź zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych (kaszel, katar, 

gorączka, stan podgorączkowy, bóle brzucha, nadmierne zmęczenie). 
 

 Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia,  w indywidualną osłonę 

nosa i ust podczas drogi do i z placówki. 
 

 Nie przychodź do Poradni z dzieckiem, jeżeli w domu ktoś przebywa na 

kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać  w domu oraz 

stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.  
 

 Dziecku przyjmowanemu w Poradni może towarzyszyć tylko jedna osoba 

dorosła (rodzic/opiekun prawny). Nie przyprowadzaj więc innych dzieci czy 

innych dorosłych osób towarzyszących. 
 

 Porozmawiaj z dzieckiem o tym, że podczas wizyty w Poradni będą zachowane 

zasady bezpieczeństwa i że będzie pracowało w przyłbicy/maseczce. 
 

 Wyposaż swoje dziecko w przyłbicę. Jeżeli nie masz takiej możliwości Twoje 

dziecko może skorzystać z przyłbicy użyczonej przez Poradnię na czas 

badania/terapii. Przyłbica taka po każdorazowym użyciu podlega odkażeniu                

i dezynfekcji. 
 

 Uprzedź dziecko, że będzie pracowało z osobą, która będzie miała na sobie 

przyłbicę/maseczkę.  
 

 Przed wejściem do gabinetu obowiązuje dezynfekcja rąk (dotyczy 

dzieci/uczniów powyżej 6 roku życia. Jeżeli Twoje dziecko nie może używać 

środków dezynfekujących zostanie poproszone o dokładne umycie rąk                      

i założenie rękawiczek jednorazowego użytku. 



 Pracownik poradni przeprowadzi też pomiar temperatury ciała dziecka oraz 

rodzica/opiekuna w sytuacji, gdy konieczne będzie towarzyszenie dziecku 

podczas wizyty w Poradni. Wskazanie od 37 – 37,3 st. C w górę kwalifikuje                  

do przełożenia wizyty na inny termin. 
 

 Przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno 

ono unikać dotykania oczu, nosa i ust  i nie podawać ręki na powitanie. Zwróć 

uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.  
 

 Pamiętaj, że Ty także powinieneś stosować zasady bezpieczeństwa, bo dziecko 

uczy się przez obserwację dobrego przykładu.  
 

 Zaopatrz swoje dziecko w chusteczki higieniczne, małą butelkę z wodą, 

ewentualnie w przekąskę, jeżeli sytuacja zdrowotna dziecka będzie wymagać 

spożycia przez nie posiłku o określonej porze. 
 

 Zaopatrz je także w długopis, ołówek oraz kredki – w rozmowie telefonicznej 

podczas umawiania spotkania specjalista dokładnie określi, jakie właściwości 

powinny mieć przybory do pisania i rysowania. 
 

 Na terenie Poradni rodzice/opiekunowie przebywają w maseczkach 

ochronnych.  
 

 Na wizytę przybądź do Poradni punktualnie, nie wcześniej niż 5 min. 

umówioną przed wizytą. 
 

 Jeśli dziecko nie wymaga Twojej obecności podczas badania pozostaw je pod 

opieką pracownika poradni, a następnie opuść poradnię. Po zakończonych 

czynnościach diagnostycznych oczekuj telefonu od pracownika poradni                          

i przyjdź odebrać dziecko zachowując środki ostrożności. 
 

 Standardowy wywiad diagnostyczny zostanie z Tobą przeprowadzony 

telefonicznie przed badaniem.  
 

 Dzień przed badaniem zostanie też przeprowadzona ankieta dotycząca zdrowia  

i bezpieczeństwa. Przeprowadzenie tej rozmowy jest warunkiem 

koniecznym dla wykonania badania w dniu kolejnym.  
 

 Po przeprowadzonym badaniu również w drodze kontaktu telefonicznego 

zostaną z Tobą omówione wyniki badań oraz dalsze losy edukacyjne Twojego 

dziecka. 


