Szanowni Rodzice
 W celu zapewnienia dziecku bezpiecznego i rzetelnego procesu
diagnostycznego i nienarażania na zagrożenie pracowników poradni
na badania należy przyprowadzić dziecko zdrowe, bez objawów
chorobowych.
 Jeśli dziecko ukończyło cztery lata, należy je zaopatrzyć
w indywidualną osłonę nosa i ust, rękawiczki.
 Jeżeli w Państwa domu ktoś jest w kwarantannie
lub w izolacji, absolutnie nie należy przychodzić z dzieckiem do
poradni.
 Należy porozmawiać z dzieckiem o tym, że podczas wizyty
w poradni będą zachowane zasady bezpieczeństwa między innymi
mierzenie temperatury, dezynfekowanie rąk.
 Należy uprzedzić dziecko, że pracownik poradni będzie wyposażony
w rękawiczki, przyłbicę i/lub maseczkę.
 Należy uprzedzić dziecko, że w poradni będzie z nim tylko osoba
badająca, a Państwo będziecie czekać na zewnątrz
lub w wyznaczonym miejscu.
 Należy przypomnieć dziecku podstawowe zasady higieny.
Podkreślić, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa
i ust oraz w odpowiedni sposób zasłaniać twarz podczas kichania
czy kasłania.
 Należy pamiętać, że Państwo także powinni stosować wszelkie
zasady bezpieczeństwa, podczas pobytu w poradni nosić maseczkę
ochronną i rękawiczki.
 Należy pamiętać, że dziecko uczy się zasad i prawidłowych
zachowań przede wszystkim przez obserwację dobrego przykładu.

KRYTERIA USTALANIA TERMINÓW BADAŃ
W CENTRUM PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYM W SZCZECINIE
W CZASIE TRWAJĄCEJ EPIDEMII
1. Z powodu czasowego zawieszenia zajęć i ograniczenia funkcjonowania poradni w czasie
epidemii koronawirusa od 16 marca 2020 roku wszystkie ustalone terminy badań
psychologiczno-pedagogicznych zostały anulowane i będą wyznaczone nowe.
2. W okresie epidemii w poradni realizowane są zadania związane w szczególności
z wydawaniem dla dzieci i młodzieży opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka, orzeczeń o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego, indywidualnego nauczania oraz opinii w sprawie odroczenia rozpoczęcia
spełniania obowiązku szkolnego.
3. Zadania związane z prowadzeniem terapii pracownicy poradni realizują zdalnie.
4. W pierwszej kolejności w poradni będą wykonywane badania dzieci/uczniów:
a) których terminy badań psychologiczno-pedagogicznych zostały przesunięte,
b) które mają nieaktualne badania psychologiczne.
5. Pracownicy poradni będą ustalać telefonicznie z rodzicem/opiekunem prawnym/pełnoletnim
uczniem terminy badań psychologicznych i pedagogicznych.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
W CENTRUM PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYM W SZCZECINIE
W CZASIE TRWAJĄCEJ EPIDEMII
1. W ustalonym terminie badań psychologicznych i pedagogicznych do poradni powinny przyjść
punktualnie tylko umówione wcześniej osoby, czyli jeden rodzic z dzieckiem lub pełnoletni
uczeń.
2. Każdej umówionej osobie przed wejściem do poradni będzie mierzona temperatura ciała.
Jeśli pomiar wykaże podwyższoną temperaturę ciała (37°C i powyżej), osoby te nie będą
mogły wejść na teren poradni i diagnoza się nie odbędzie. Diagnoza także nie odbędzie
w przypadku, gdy osoby te będą miały objawy chorobowe (katar, kaszel itp.).
3. Po wejściu do budynku poradni każda osoba będzie miała obowiązek zdezynfekować ręce
(z wyjątkiem dzieci poniżej szóstego roku życia), a jeśli będzie przebywać na terenie poradni
obowiązkowo będzie musiała mieć założoną maseczkę i rękawiczki (z wyjątkiem dzieci poniżej
czwartego roku życia i innych osób wymienionych w szczegółowych wytycznych GIS).
4. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka/pełnoletni uczeń przy wejściu do poradni będą mieć
obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia (załącznik).
5. Rodzic/opiekun prawny będzie czekać na dziecko poza poradnią lub w wyjątkowych,
uzasadnionych kondycją psychofizyczną dziecka sytuacjach, w wyznaczonym w poradni
miejscu, zachowując przynajmniej dwumetrową odległość od innych osób.
6. Jeśli podczas badania wystąpią u dziecka lub pełnoletniego ucznia objawy choroby,
np. kaszel, katar, gorączka, pracownik poradni przerwie wykonywanie badania.
7. Dziecko do poradni powinno przynieść niezbędne przybory szkolne (długopis, kredki, ołówek,
gumkę) i chusteczki higieniczne. Dziecko powinno mieć ze sobą coś do picia w bezpiecznym,
zamkniętym opakowaniu.
8. Dzieci korzystające z okularów, aparatów słuchowych itp. lub z zeszytów do komunikacji
albo innych narzędzi alternatywnej komunikacji muszą przynieść te rzeczy ze sobą.
9. Dziecko powinno być odpowiednio przygotowane do wykonywania zadań w poradni
(wypoczęte, po posiłku).
10. Po zakończonym badaniu specjalista przeprowadzający badanie w umówiony wcześniej
sposób powiadomi rodzica/opiekuna prawnego o możliwości odebrania dziecka.
11. W poradni będą się odbywać wyłącznie diagnozy psychologiczne i pedagogiczne.
Wywiad z rodzicem/opiekunem prawnym i omówienie wyników odbędą się zdalnie.

OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZNIA
Oświadczam, że nie jestem objęty/objęta kwarantanną związaną z zagrożeniem zarażeniem
COVID-19.
Oświadczam, że z pełną odpowiedzialnością i świadomy/świadoma ryzyka podjąłem/podjęłam
decyzję dotyczącą uczestnictwa w badaniach przeprowadzanych w Centrum
Psychologiczno-Pedagogicznym w Szczecinie. Jednocześnie zaświadczam, że jestem zdrowy/zdrowa
i nie ma objawów chorobowych, tj. kaszel, katar, podwyższona temperatura.
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z procedurami badania w Centrum
Psychologiczno-Pedagogicznym w Szczecinie w okresie stanu epidemii i jestem świadomy/świadoma
ewentualnego ryzyka zarażenia.
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KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19
Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Szczecinie. Z Administratorem można
skontaktować się listownie: ul. A. Mickiewicza 23, 70-383 Szczecin, e-mailowo: cpp@miasto.szczecin.pl oraz telefonicznie:
91 506 54 60.
Inspektorem Ochrony Danych jest Agnieszka Marciniak, z którą można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl
oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i RODO w związku z zaleceniami i wytycznymi Głównego
Inspektora Sanitarnego w celu podejmowania czynności zapobiegawczych i kontrolnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
Odbiorcami Państwa danych osobowych są upoważnieni pracownicy administratora oraz podmioty, którym należy udostępnić dane
osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego.
Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do upływu 60 dni od dnia odwołania na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, chyba że inny termin będzie wynikał z przepisów szczególnych.
Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania.
Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają
Państwo, iż przetwarzanie przez administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest przez Państwa dobrowolne, ale konieczne do korzystania z usług placówki. Odmowa podania danych
może skutkować niemożliwością wstępu do placówki.

…………………………………………………………….
(CZYTELNY PODPIS PEŁNOLETNIEGO UCZNIA)
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