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   Procedury 

                w zakresie zasad i trybu zapobiegania zakażeniu 

                  i rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej 

                       w stanie epidemii 

                           w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

                  w Chojnicach  

 
 

Cel wdrażania procedur: 

1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników PP-P w Chojnicach  oraz klientów 

placówki. 

2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników Poradni oraz klientów. 

3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie Poradni w danym przedziale czasowym, w ramach 

zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem. 

4. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu 

epidemii. 

Wytyczne zostały podzielone na cztery  części: 

1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i klientom Poradni: 

▪ ogólne zasady przyjmowania klientów w Poradni, 

▪ zasady bezpieczeństwa przy otwieraniu placówki przez pracownika Poradni, 

▪ procedury rejestracji dziecka/ucznia na badanie/terapię, 

▪ organizacja stanowisk pracy, 

▪ wytyczne dla pracowników, 

▪ zalecenia dla rodzica/opiekuna przed diagnozą/terapią dziecka/ucznia na terenie Poradni,  

▪ zasady bezpieczeństwa przyjmowania klientów do placówki,  

▪ pozostałe wytyczne dla administratora budynku, 

▪ wytyczne do diagnozy/terapii dzieci/uczniów, 

▪ zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie.  

 

2. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia wirusem u pracownika Poradni. 

3. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem u klienta placówki. 

4. Instrukcje  
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1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i klientom Poradni 

 

 

Ogólne zasady przyjmowania klientów w Poradni:  

 

1. Celem zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i klientom placówki wprowadza się 

monitorowanie i ograniczenie do minimum ruchu osobowego w obrębie Poradni. 

2. Ogranicza się przebywanie w placówce osób z zewnątrz z zachowaniem odstępu między 

poszczególnymi osobami 2 m – nie dotyczy odległości pomiędzy rodzicem/opiekunem 

prawnym, a dzieckiem.  

3. Dyrektor/osoba powołana do zamawiania klientów  po rozpatrzeniu zgłoszenia ustala termin 

diagnozy w PPP i zamieszcza w zeszycie planowania . Wskazana w zespole diagnozującym 

osoba  przeprowadza wywiad z rodzicem/prawnym opiekunem/pełnoletnim uczniem 

osobiście w dniu badania  lub w formie zdalnej w umówionym terminie  – telefonicznie , 

skype, wybrana  platforma.  

4. Każdy kontakt osoby z zewnątrz z sekretariatem Poradni powinien odbywać się tylko w 

wyjątkowych przypadkach, w taki sposób, aby klient/pracownik  przebywał w odległości 

minimum 2 m od pracownika sekretariatu. 

5. Diagnozy przeprowadza się w wyznaczonych  gabinetach a pracownik pedagogiczny 

przeprowadzający diagnozę stara się zachować maksymalny możliwy do przeprowadzenia 

diagnozy dystans.  

6. Pracownik pedagogiczny podczas realizacji wszystkich czynności podczas bezpośredniego 

kontaktu z klientem zobowiązany jest do zastosowania maksymalnie bezpiecznych warunków 

i korzystania ze środków ochrony indywidualnej ustalonych przez pracodawcę (zgodnie z 

zaleceniami GIS, WHO) zapewniających bezpieczeństwo zarówno sobie, jak i klientowi.  

7. Praca pracownika pedagogicznego musi być zorganizowana w taki sposób, by unikać 

zbędnego przemieszczania się w obrębie budynku, w którym wykonuje on swoje czynności.  

8. Przekazanie informacji o dziecku zaleca się uzgadniać w zespole diagnozującym  możliwie  

telefonicznie .  

9. Numer teczki  klienta nanosi pracownik pedagogiczny w dniu badania po telefonicznym 

zarejestrowaniu  w sekretariacie w programie SEKRETARIAT . Teczka dziecka trafia na 24 

godz. do kwarantanny we wskazanym miejscu.  

10. Do kwarantanny trafia również zestaw testów do diagnozy psychologicznej  

11. Pracownicy proszeni są o punktualne przychodzenie i opuszczanie miejsca pracy. Pracownik 

obsługi regularnie  przeprowadza prace porządkowe w gabinetach,  poczekalni i toalecie. 

12.  Pracownicy znają zasady właściwego korzystania ze środków ochrony indywidualnej  

13. Pracodawca lub wyznaczona przez niego osoba prowadzi monitoring przestrzegania reguł i 

wytycznych zawartych w niniejszym dokumencie.  

14. Administrator jest zobowiązany spełnić obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych 

osobowych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Chojnicach  (art. 13 RODO) 

wobec klienta i pracownika zgodnie z załącznikami nr 8 i 9.  

11.  Wskazane jest spełnienie obowiązku informacyjnego wobec klienta już podczas umawiania 

dziecka/ucznia na diagnozę przez pracownika placówki, na wstępie rozmowy telefonicznej 

poprzez przekazanie podstawowych informacji, takich jak - tożsamość administratora danych, 

cele przetwarzania danych, opis praw przysługujących osobie, do której należą dane osobowe 

– z jednoczesnym odesłaniem do pełnej treści klauzuli informacyjnej, np. poprzez podany 

link 
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12.  Administrator lub wyznaczona przez niego osoba jest zobowiązany/a prowadzić ewidencję 

osób, które zostały zapoznane z niniejszym dokumentem, celem zobowiązania się do 

stosowania zasad w nim zawartych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszego 

dokumentu.  

 

 

Zasady bezpieczeństwa przy wejściu placówki przez pracownika Poradni: 

1. Pracownicy na  wejściu do budynku mają  mierzoną za pomocą termometru bezdotykowego 

temperaturę ciała (zgodnie z załącznikiem nr 1) – jeśli jest w normie przystępuje do pracy, 

jeśli jest podwyższona informuje o tym fakcie przełożonego który wdraża procedury 

znalezienia osoby do zastępstwa za pracownika z gorączką.  

2. Po zdjęciu odzieży wierzchniej pracownik myje ręce stosując zasadę 30 sekund, a następnie 

dezynfekuje ręce i zakłada jednorazowe rękawiczki.  

 

Procedury rejestracji dziecka/ucznia na badanie/terapię: 

1. Zaleca się rejestrację dziecka/ucznia na badanie w formie telefonicznej  i/lub na złożony 

pisemny wniosek . Nie zaleca się rejestracji osobistej.  

2. Zaleca się, aby podczas rozmowy telefonicznej zebrać podstawowy wywiad 

epidemiologiczny. Sugeruje się, aby u wszystkich osób zgłaszających duszność i objawy 

grypopochodne (kaszel, podwyższona temperatura ciała, katar) przenieść termin wizyty. 

3. Niewyrażenie zgody na warunki badania oraz stosowanie środków ochronnych jest 

jednoznaczne z odmówieniem przez klienta zgody na badanie. 

4. Rejestracja klientów do Poradni powinna odbywać się z założeniem bezpiecznego marginesu 

czasu, tak aby w przypadku wystąpienia opóźnień w realizacji świadczeń umożliwić 

minimalizację kontaktu klientów między sobą podczas oczekiwania na wizytę.  
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Organizacja stanowisk pracy: 

1. Organizacja stanowisk pracy powinna uwzględniać wymagany dystans przestrzenny między 

pracownikami – minimum 2 metry. 

2. Organizację trybu pracy należy planować z uwzględnieniem systemu zmianowego i 

rotacyjnego oraz niezbędnej rezerwy kadrowej, na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego 

(działania rekomendowane). 

3. Należy zapewnić wszystkim  pracownikom administracji / obsługi oraz pracownikom 

pedagogicznym dostęp do środków ochrony indywidualnej, np. maseczki ochronne, rękawice 

jednorazowe i preparaty do dezynfekcji rąk. 

4. Zapewnić wietrzenie pomieszczeń. 

5. Należy ograniczyć do niezbędnego minimum spotkania i narady wewnętrzne; spotkania 

powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem rekomendowanych 

przez służby sanitarne odległości  pomiędzy osobami (minimum 2 m); preferowany kontakt 

telefoniczny oraz mailowy. 

6. Wszelkie szkolenia pracowników powinny być wykonywane w trybie online, z wyjątkiem 

tych, których nie można przeprowadzać w sposób zdalny. 

7. Należy ograniczyć korzystanie przez pracowników z przestrzeni wspólnych - pomieszczenia 

socjalnego- kuchnia/sekretariatu . Zaleca się, aby liczba osób w nim przebywających 

umożliwiała zachowanie dystansu społecznego (minimum 2 metry), a sprawy socjalne były 

realizowane bez zbędnej zwłoki.  

8. Szczególną troską należy otoczyć pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko 

epidemiczne – jeśli to możliwe należy ograniczać osobom  powyżej 60 r.ż. oraz przewlekle 

chorych  bezpośredni kontakt z klientami. 

 

Wytyczne dla pracowników:  

1. Pracownicy podejmujący pracę lub inne czynności statutowe powinni określić czy nie mają 

niepokojących wirusowych objawów, czy nie są w kwarantannie i czy nie są w grupie ryzyka, 

czy nie mieli kontaktów z osobami będącymi w grupie ryzyka lub z osobami, które wróciły 

w okresie 3 tygodni z kraju gdzie panuje epidemia. 

2. Przed przystąpieniem do pracy należy u każdego pracownika placówki zmierzyć temperaturę 

ciała. Mierzenie temperatury odbywa się przy wejściu do budynku Poradni.  

3. Przed rozpoczęciem pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem. 

4. Nosić osłonę nosa i ust /przyłbicę  oraz rękawice ochronne podczas wykonywania 

obowiązków. 

5. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 

metry). 

6. Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się 

przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). 

7. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej 

wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce. 

8. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. 

9. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po 

zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak 

słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł, biurka. 

10. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się 

użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blat 
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Zalecenia dla rodzica/opiekuna przed diagnozą/terapią dziecka/ucznia na terenie Poradni  

 

1. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, należy przekazać 

rodzicowi/opiekunowi telefonicznie istotne informacje o procedurach bezpieczeństwa 

panujących w Poradni, w tym konieczności sprawdzania za jego zgodą, za pomocą 

termometru bezdotykowego temperatury ciała rodzica/opiekuna oraz dziecka (zgodnie z 

załącznikiem nr 1) przed diagnozą w placówce. 

2. Należy poinformować rodzica/opiekuna, aby: 

✓ zaopatrzył swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa 

i ust oraz rękawiczki jednorazowe podczas drogi do i na czas pobytu w przestrzeni 

publicznej, 

✓ nie przyprowadzał do placówki dziecka z objawami chorobowymi,  

✓ nie posyłał dziecka do Poradni, jeżeli w domu przebywa ktoś  

na kwarantannie lub w izolacji, 

✓ wyjaśnił dziecku, żeby nie zabierało do Poradni niepotrzebnych przedmiotów czy 

zabawek, 

✓ regularnie przypominał dziecku o podstawowych zasadach higieny; aby podkreślał, 

że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i 

nie podawać ręki na powitanie, 

✓ zwrócił uwagę dziecku na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy 

kasłania. 

3. Należy poinformować rodzica/opiekuna, że w przypadku jego choroby lub jego dziecka 

zobowiązany jest odwołać telefonicznie badanie z przynajmniej jednodniowym 

wyprzedzeniem i umówić się na inny termin.  

4. Należy poinformować rodzica/opiekuna, że placówka ogranicza do minimum osoby 

towarzyszące dziecku w diagnozie/terapii na terenie Poradni (w sytuacjach szczególnych 

możliwe jest dopuszczenie dwóch opiekunów, np. dziecko niepełnosprawne) oraz aby na 

zaplanowaną wizytę przychodził nie wcześniej niż 5 minut przed umówioną godziną i żeby 

się nie spóźniał.  

5. Należy poinformować rodzica/opiekuna, aby na diagnozę/terapie dziecko zabierało swoje 

przybory szkolne (ołówek, długopis, kredki), chusteczki higieniczne. 

6. Należy poinformować rodzica/opiekuna, że przed wejściem do budynku Poradni będzie 

musiał wypełnić/uzupełnić  Ankietę - oświadczenie o stanie zdrowia (załącznik nr 6). 

7. Należy poinformować rodzica/opiekuna, że analiza wyników diagnozy 

psychologicznej/pedagogicznej/logopedycznej przeprowadzonej w Poradni oraz zalecenia 

postiagnostyczne  mogą zostać Mu przekazane przez specjalistę telefonicznie lub 

elektronicznie, np. przez e-maila. 

8. Należy poinformować rodzica/opiekuna, że Poradnia nie zapewnia środków ochrony 

 indywidualnej dla klientów i są one wymagane we własnym zakresie. 

 

Zasady bezpieczeństwa przyjmowania klientów do placówki  

 

1. Pracownik, który został wyznaczony przez dyrektora do wpuszczania klientów do placówki i 

mierzenia im temperatury ciała, powinien być zaopatrzony w jednorazowe rękawiczki 

lateksowe lub podobne oraz w maseczkę ochronną. 

2. Każdy klient  musi przejść kontrolę epidemiologiczną przed wejściem do budynku. Kontrola 

składa się z dwóch elementów: bezdotykowego pomiaru temperatury ciała za zgodą klienta 

oraz wypełnienia obowiązkowego oświadczenia o stanie zdrowia (załącznik nr 6) wraz z 
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podpisaniem klauzuli informacyjnej o  przetwarzaniu danych osobowych w PP-P w 

Chojnicach (druga strona ankiety). 

3. Wchodząc do budynku Poradni dziecko i rodzic/opiekun muszą być wyposażeni w maskę 

ochronną oraz jednorazowe rękawiczki, za wyjątkiem: 

➢ dzieci do 4 lat, 

➢ osób, które mają problemy z oddychaniem, 

➢ osób, które same nie mogą założyć lub zdjąć ochrony z twarzy z powodu stanu 

zdrowia. 

4. Środki ochrony indywidualnej klienci Poradni zapewniają sobie we własnym zakresie. W 

sytuacji braku otrzymują od pracownika PPP .  

5. Niewyrażenie zgody na warunki badania oraz stosowanie środków ochronnych jest 

jednoznaczne z odmówieniem przez klienta zgody na badanie. 

6. Pracownik sprawdza za pomocą termometru bezdotykowego temperaturę ciała dziecku i 

rodzicowi/opiekunowi (zgodnie z załącznikiem nr 1), co odnotowuje na karcie oświadczenia 

o stanie zdrowia.  

7. W przypadku wątpliwego wywiadu lub pomiaru temperatury należy zaproponować 

odroczenie wizyty na 14 dni i poinformować klienta o konieczności kontaktu z lokalną stacją 

sanitarno-epidemiologiczną. 

8. W każdej wątpliwej sytuacji co do stanu zdrowia klienta, który ma przebywać w przestrzeni 

publicznej placówki, zaleca się kontakt pracownika Poradni z lokalną stacją sanitarno-

epidemiologiczną. 

9. W przypadku pacjentów niepełnoletnich lub wymagających osoby towarzyszącej – zarówno 

pacjent, jak i osoba towarzysząca przechodzą pełną ww. procedurę.  

11.  Pacjent zgłasza się wyłącznie z jedną osobą towarzyszącą. W sytuacjach szczególnych 

możliwe jest dopuszczenie dwóch opiekunów, np. dziecko niepełnosprawne. 

12.  Zaleca się utrzymywanie dystansu minimum 2 metrów pomiędzy osobami znajdującymi się 

w pomieszczeniu, kolejce, itp. 

13.  Należy dopilnować, aby klienci mieli maseczki ochronne oraz żeby dezynfekowali dłonie 

przy wejściu (wskazane jest przyjście w rękawiczkach jednorazowych, które również należy 

dezynfekować)  

14. Klient , który stawił się na umówioną godzinę jest kierowany bezpośrednio do gabinetu, w 

którym odbywa się  badanie. 

14. Pracownik ustala  z rodzicem/opiekunem szczegóły działań w sprawie diagnozy/terapii oraz 

czas trwania wizyty i godzinę  odbioru uczestnika zajęć.  

15.  W okresie stanu epidemii w Poczekalni PPP przebywa niezbędna min, liczba osób , nie 

działa klimatyzacja, usunięte są zabawki, gazety, ulotki . 

16. Dziecko umówione do badań pozostaje ze specjalistą w gabinecie. Dopuszcza  się obecność 

rodzica w przypadku dzieci małych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, 

wymagających bezpośredniej obecności rodzica.  

17. Rodzica /opiekuna wypuszcza z budynku pracownik pedagogiczny lub pracownik 

sekretariatu po wcześniejszym  telefonicznym zgłoszeniu  ( przez  prac. pedagogicznego)  

faktu opuszczenia budynku.    

Pozostałe wytyczne dla administratora budynku: 

1. Znajdujące się w placówce  się dystrybutory wody pozostają  wyłączone z użytkowania; 

sugeruje się , by  dzieci przynosiły własny napój. Ponadto należy stosować się do zaleceń 

higienicznych w przypadku innych dystrybutorów wody określonych na stronie internetowej 

GIS. 

2. Należy przeprowadzać regularne spotkania z pracownikami celem wdrażania i przestrzegania 

procedur bezpieczeństwa opisanych w niniejszym dokumencie oraz promowania profilaktyki 

zdrowotnej, również dotyczących ich samych.  
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3. Dyrektor może czasowo ograniczyć lub czasowo zawiesić funkcjonowanie Poradni 

uwzględniając stopień zagrożenia zgodnie z decyzją administracyjną lub powszechnie 

obowiązującym źródłem prawa. 

4. Należy usunąć wszelkie ulotki, prasę, podkładki pod myszki, kąciki zabaw dla dzieci, itp. 

Wytyczne do diagnozy/terapii dzieci/uczniów: 

1. Pracownicy pedagogiczni przed przystąpieniem do diagnozy dziecka/ucznia 

powinni mu wyjaśnić, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i 

dlaczego zostały wprowadzone.  

2. Pracownicy pedagogiczni muszą usunąć z gabinetów przedmioty i sprzęty, 

których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki. Inne stosowane do 

badania przedmioty  powinni systematycznie dezynfekować. 

3. Pracownicy powinni wietrzyć gabinet, w którym przeprowadzają diagnozę, możliwie często  

4. Ważne jest, aby unikać organizowania większych skupisk osób w jednym 

pomieszczeniu/gabinecie. 

5. Analiza wyników diagnozy psychologicznej/pedagogicznej/logopedycznej oraz zalecenia 

postiagnostyczne  dopuszcza się , by przekazywać rodzicowi/opiekunowi telefonicznie lub 

elektronicznie, np. przez e-maila. 

 

 
Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie: 

1. Należy zapewnić klientom środki do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne, mydło).  

2. Należy wywiesić w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych instrukcje dotyczące mycia rąk 

(zgodnie z załącznikiem nr 2), zdejmowania i zakładania rękawiczek (zgodnie z 

załącznikiem nr 5), zdejmowania i zakładania maseczki  (zgodnie z załącznikiem nr 4), a 

przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk (zgodnie z 

załącznikiem nr 3). 

3. Należy zapewnić sprzęt i środki do dezynfekcji pracownikowi  obsługi oraz wskazane jest 

monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, 

poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w 

pomieszczeniach do spożywania posiłków. 

4. Należy wprowadzić organizację sposobu korzystania z Poradni z uwzględnieniem 

wymaganego dystansu przestrzennego (minimum 2 metry). 

5. Należy ograniczyć liczebność klientów w placówce, adekwatnie do obowiązujących 

przepisów/grup klientów (w zależności od wielkości obiektu), w celu umożliwienia 

przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego. 

6. Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażony w środki ochrony indywidualnej i płyn 

dezynfekujący) pomieszczenie lub obszar, w którym będzie można odizolować osobę w 

przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

7.  Należy przygotować i umieścić w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebne numery 

telefonów: do organu prowadzącego, kuratora oświaty, do stacji sanitarno-epidemiologicznej, 

służb medycznych. 

2. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia wirusem  

pracownika/ów Poradni  

1. Pracownicy Poradni powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów chorobowych nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać 

w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem 
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zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i 

poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, 

dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także 

obowiązujących przepisów prawa. 

3. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie wirusem należy niezwłocznie odsunąć go od 

pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku, gdy jest to 

niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w 

którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.  Należy wstrzymać 

przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-

epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

4. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, celem 

przeprowadzenia rutynowego sprzątania zgodnie z procedurami zakładowymi, oraz 

zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, itp.) oraz należy 

określić, czy któreś z części budynku nie powinny zostać wykluczone na dłuższy okres czasu. 

5. Rekomenduje się stosowanie do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego 

przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały 

przypadek. 

 

3. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia  

wirusem u klienta 

 

1. W przypadku stwierdzenia przez pracownika Poradni wyraźnych oznak choroby u klienta 

podczas diagnozy/terapii, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, 

należy zgłosić ten fakt dyrektorowi  placówki i przerwać badanie.  

2. Klient z oznakami choroby powinien zostać poinstruowany o konieczności  jak najszybszego 

zgłoszenia się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez 

udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.; w przypadku gdy jest 

to niemożliwe klient powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w 

którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.  Należy wstrzymać 

przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-

epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

3. Należy ustalić obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba z podejrzeniem choroby. 

Ponadto należy przeprowadzić rutynowe sprzątanie, zgodnie z procedurami obiektu oraz 

zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, itp.). 

4. Należy ustalić listę pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym 

czasie w części/częściach obiektu, w których przebywał klient z objawami chorobowymi i 

należy wprowadzić wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie 

gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z 

zakażonym. 

Załączniki: 

1. Temperatura ciała – wartości prawidłowe 

2. Instrukcja - Jak prawidłowo myć ręce, 

3. Instrukcja - Jak skutecznie dezynfekować ręce, 

4. Instrukcja - Jak prawidłowo nakładać i zdejmować maseczkę, 

5. Instrukcja - Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice, 

6. Oświadczenie o stanie zdrowia.  

https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/
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7. Wykaz osób, które zostały zapoznane procedurami na wypadek stanu epidemii w zakresie zasad i 

trybu zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej, np. COVID-19 w Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnicach .  

8. Klauzula informacyjna dla klienta o przetwarzaniu danych osobowych w Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Chojnicach . 

9. Klauzula informacyjna dla pracownika o przetwarzaniu danych osobowych w Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnicach  

 

Procedury opracowano kierując się: 

▪ wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego zawartych w piśmie z dnia 05.05.2020 r. 

skierowanym do Przewodniczącej Związku Zawodowego  - „Rada Poradnictwa”, 

▪ komunikatem Głównego Inspektora Pracy „Bezpieczny powrót do pracy – zalecenia Państwowej 

Inspekcji Pracy” opublikowanego na stronie internatowej Państwowej Inspekcji Pracy w dniu 

06.05.2020 r. 

 

Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/781, 

2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 

r. 

poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz.  284 i 322, 374, 567) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu2

0082341570, 

3. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Dz.U. 2020 poz. 

374,  

4. Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. 2020 poz. 568. 

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 792). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/781
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20082341570
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20082341570


  PROCEDURY   – STAN EPIDEMII 

 

10 
 

 

Załącznik nr 1  

do procedur w zakresie zasad i trybu zapobiegania zakażeniu 

i rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej w stanie epidemii      

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnicach  

 

Temperatura ciała – wartości prawidłowe 

 

Stopnie nasilenia gorączki -  

 

Temperatura 

T/(°C) 

Normalna temperatura 36-37 

Stan podgorączkowy 37,1-38 

Gorączka - umiarkowana 38,1-39 

Gorączka wysoka powyżej 39 

 

 

Załącznik nr 2  

do procedur w zakresie zasad i trybu zapobiegania zakażeniu 

i rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej w stanie epidemii      

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnicach  

 

Instrukcja - Jak prawidłowo myć ręce 

Jak myć ręce? Podstawowe zasady: 

• myj ręce ok. 30 sekund 

• rozpocznij od zmoczenia rąk wodą 

• nabierz tyle mydła, aby pokryły całą powierzchnię dłoni 

• dokładnie rozprowadź mydło po powierzchni pocierając o siebie rozprostowane dłonie 

• pamiętaj o dokładnym umyciu przestrzeni między palcami, grzbietów palców oraz okolic 

kciuków 

• na koniec dokładnie opłucz ręce wodą i wytrzyj ręce do sucha jednorazowym ręcznikiem 

Myjąc ręce w miejscu publicznym staraj się nie dotykać umytymi rękoma klamek, drzwi oraz innych 

elementów wyposażenia, mogą znajdować się na nich liczne bakterie. Wychodząc możesz posłużyć 

się papierowym ręcznikiem, który ograniczy kontakt z drobnoustrojami.   

https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/
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Załącznik nr 3  

do procedur w zakresie zasad i trybu zapobiegania zakażeniu 

i rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej w stanie epidemii      

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnicach  

 

Instrukcja - Jak skutecznie dezynfekować ręce 
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Załącznik nr 4  

do procedur w zakresie zasad i trybu zapobiegania zakażeniu 

i rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej w stanie epidemii      

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnicach  

 

Instrukcja - Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę 

 



  PROCEDURY   – STAN EPIDEMII 

 

13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 

do procedur w zakresie zasad i trybu zapobiegania zakażeniu 

i rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej w stanie epidemii      

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnicach  

 

 

Instrukcja – Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice 
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Załącznik nr 6 

do procedur w zakresie zasad i trybu zapobiegania zakażeniu 

i rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej w stanie epidemii      

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnicach  

 

 

 

str. 1  

ANKIETA WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI 

diagnoza stacjonarna  

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnicach  

  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko dziecka  

 

...................................................................................................................................................................telefon 

kontaktowy do rodzica 

1. Czy w okresie ostatnich 14 dni przebywał(a) Pan(i)/ dziecko/podopieczny/któryś z domowników, za granicą ? 

o TAK 

o NIE 

2. Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i)/dziecko kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie 

wirusem SARS CoV-2? 

o TAK 

o NIE 

3. Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i)/dziecko kontakt z osobą, która przebywała w rejonach 

transmisji koronawirusa? 

o TAK 

o NIE 

4. Czy Pan(i) dziecko lub ktoś z Państwa domowników jest obecnie objęty nadzorem epidemiologicznym 

(kwarantanna)? 

o TAK 

o NIE 

5. Czy obecnie występują u Pana(i)/ dziecka lub któregoś z domowników objawy infekcji (gorączka, kaszel, 

katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe)? 

o TAK 

o NIE 

Inne nietypowe. Proszę podać 

jakie..............................................................................................................................Czy obecnie lub ostatnich 

dwóch tygodniach występują, występowały w/w objawy u kogoś z domowników? 

o TAK 

o NIE 

INFORMACJA: Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą i zdaje sobie sprawę, że zatajenie istotnych informacji 

związanych z koronawirusem naraża mnie na odpowiedzialność cywilną (odszkodowawczą), a w przypadku gdy okaże się, że 

jestem chory - również na odpowiedzialność karną 

…………………………………………………………………………………… 

                                                                                              Czytelny podpis rodzica 
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Str. 2  

Podstawa prawna: 

▪ Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322, 374, 567), 

▪ Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568 ze zm.). 

 

Niniejszym oświadczam, że: 

▪ zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i wymogami ustawy o ochronie danych 

osobowych (Dz.U.2018.1000) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych 

mojego dziecka zawartych w oświadczeniu o stanie zdrowia przez pracowników Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Chojnicach w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania obowiązków tej placówki 

w związku z realizowaniem przez nią celów statutowych w zakresie działalności na rzecz dzieci, a w 

szczególności w zakresie tej formy jej działalności, z której korzystam ja lub moje dziecko, którego jestem 

reprezentantem ustawowym oraz w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; 

▪ zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym administratora odnośnie przetwarzania danych osobowych 

(art. 13 RODO): 

 

PODPIS CZYTELNY RODZICA/OPIEKUNA ………………………… data ……………………….. 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymanie za pośrednictwem rozmowy telefonicznej i/lub wiadomości e-mail  

analizy wyników diagnozy psychologicznej/pedagogicznej/logopedycznej mojego dziecka oraz zaleceń 

postdiagnostycznych: 

 

 

PODPIS CZYTELNY RODZICA/OPIEKUNA ………………………… data ………………………
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16 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnicach  

Załącznik nr 7 

do procedur w zakresie zasad i trybu zapobiegania zakażeniu 

i rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej w stanie epidemii      

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnicach  

 

Wykaz osób, które zostały zapoznane 

procedurami na wypadek stanu epidemii 

w zakresie zasad i trybu zapobiegania zakażeniu  

i rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej, np. COVID-19 

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnicach  
 

 

Przyjąłem/przyjęłam do wiadomości i stosowania zapisy Procedur na wypadek 

zagrożenia epidemicznego: 

 

Lp. Nazwisko i imię  Miejsce pracy Data Podpis 

a.      

b.      

c.      

d.      

e.      

f.      

g.      
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17 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnicach  

Załącznik nr 8 

do procedur na wypadek stanu epidemii 

w zakresie zasad i trybu zapobiegania zakażeniu  

i rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej, np. COVID-19 

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnicach  

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

O PRZETWARZANIU  

DANYCH OSOBOWYCH DLA KLIENTA 

W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ  

W CHOJNICACH  
 

Zgodnie z wytycznymi wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27-04-2016 r. - (art. 13) informujemy, że: 
 
1. Administratorem Państwa danych osobowych i danych osobowych Państwa dziecka/pełnoletniego 

ucznia jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chojnicach , reprezentowana przez 

dyrektora placówki.  

2. Dane kontaktowe Administratora: 89-600 Chojnice, ul. Piłsudskiego 30 tel.  52 3344460 lub 

515262977 

➢ e-mail: pppchojnice@op.pl 

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w Poradni. Kontakt do 

Inspektora Ochrony Danych:   inspektor25052018@gmail 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) oraz art. 

9 ust. 2 lit. a)  RODO): 

➢ pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom, 

➢ prawidłowego wykonania obowiązków Poradni w związku z realizowaniem przez nią celów 

ustawowych i statutowych w przedmiocie działalności na rzecz dzieci, 

➢ korzystania z monitoringu wizyjnego na warunkach niezbędnych do wykonania określonych 

prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą danych 

osobowych Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka są/mogą być: Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Chojnicach , organy nadzoru, podmioty zewnętrzne, którym administrator danych 

osobowych przekazuje dane w związku z organizacją pracy Poradni np. Poczcie Polskiej S.A. 

celem dostarczenia korespondencji (nazwisko i imię rodzica/opiekuna, adres do 

korespondencji), podmioty współpracujące z Poradnią w zakresie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, zgodnie z obowiązującym prawem - Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 

grudnia 2016 r. z póź. zm., inne podmioty i organy uprawnione wskazane w przepisach prawa. 

6. Ponadto dane osobowe zawarte we wniosku o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

dziecka/pełnoletniego ucznia przetwarzane będą celem prowadzenia dokumentacji przebiegu 

nauczania, o której mowa w Rozporządzeniu MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 

dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646). 

7. Dane osobowe Pani/Pana i Pani/Pana dziecka zawartych w oświadczeniu o stanie zdrowia będą 

przetwarzane przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnicach  w 

zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania obowiązków tej placówki w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Dz.U. 2020 poz. 

374, Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
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zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - 

Dz.U. 2020 poz. 568). 

8. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 7 odbiorcą danych 

osobowych Pani/Pana mogą być służby Głównego Inspektoratu Sanitarnego lub inne służby 

kryzysowe. 

9. W przypadku, gdy pozyskiwanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, Poradnia jest 

zobowiązana do ich przetwarzania. Pozyskanie danych osobowych za zgodą jest dobrowolne, ale 

ich niepodanie może utrudnić udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wobec Pani/Pana 

dziecka/pełnoletniego ucznia. 

10. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w 

dowolnym momencie, w ten sam sposób w jaki została wyrażona. Cofnięcie zgody pozostaje bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

11. Okres przechowywania danych osobowych określony jest w przepisach dotyczących archiwizacji 

obowiązujących w Poradni,  zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.  

12. Poradnia gwarantuje Pani/Panu dostęp do swoich danych osobowych i danych osobowych 

Państwa dziecka. Mają Państwo prawo zwrócić się do Poradni z wnioskiem o otrzymanie 

informacji, czy placówka przetwarza Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa dziecka, 

w tym m.in. o celu ich przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, 

którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania 

danych, źródle ich pozyskania. 

13. Mają Państwo prawo do otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. 

14. Mają Państwo prawo do niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, 

w tym do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. 

15. Mają Państwo prawo usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

jeżeli zachodzi okoliczność zgodna z obowiązującym prawem. 

16. Poradnia nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym na podstawie 

profilowania. 

17.  W sytuacji naruszenia w Poradni zasad gwarantujących ochronę danych osobowych, bądź 

zaistnienia innych okoliczności świadczących o niedostatecznej ochronie danych, mogą Państwo 

wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym administratora: 

 

 

........................................................................ 

                                                                                                                   

   (data i czytelny podpis wnioskodawcy)   
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Załącznik nr 9 

do procedur na wypadek stanu epidemii 

w zakresie zasad i trybu zapobiegania zakażeniu  

i rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej, np. COVID-19 

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnicach  

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

O PRZETWARZANIU  

DANYCH OSOBOWYCH DLA PRACOWNIKA 

W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ  

W CHOJNICACH  

 

Spełniając obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników oraz celem zapewnienia im  

bezpiecznych i higienicznych warunki pracy co wynika z art. 207 Kodeksu pracy, dyrektor 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnicach  od dnia 07-05-2020 r. zarządza, że: 

 

1. będzie mierzona temperatura ciała pracowników Poradni realizujących prace 

stacjonarną termometrem laserowym/ bezdotykowym, jednakże te wyniki nigdzie 

nie będą rejestrowane. Pomiar temperatury ciała będzie  wykonany wszystkim 

pracownikom, 

 

2. może pozyskiwać informacje o tym, czy pracownik nie przybywał ostatnio w miejscu 

rozpowszechniania się wirusa lub czy miał kontakt z osobami, które były na takim 

obszarze. Pracowników zobowiązuje się do zgłaszania tego typu sytuacji. Dopuszcza się 

świadczenia pracy zdalnej przez pracownika w opisanej sytuacji.  

 

Zgodnie z wytycznymi wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27-04-2016 r. - (art. 13) informujemy, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno – 

Pedagogiczna w Chojnicach , reprezentowana przez dyrektora placówki.  

2. Dane kontaktowe Administratora: 89-600 Chojnice, ul. Piłsudskiego 30  tel.  52 

3344460  lub 515262977 

3. e-mail: pppchojnice@op.pl 

4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 

w Poradni. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: inspektor25052018@gmail 

5. Pani/Pana dane osobowe zawarte w oświadczeniu o stanie zdrowia będą 

przetwarzane przez upoważnionych pracowników Poradni Psychologiczno-

Pedagogiczną w Chojnicach w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania 

obowiązków tej placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych  (Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Dz.U. 2020 poz. 374, Ustawa z 

dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
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zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - 

Dz.U. 2020 poz. 568, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 

stanu epidemii - Dz. U. 2020 r. poz. 792). 

6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcą 

danych osobowych Pani/Pana mogą być służby Głównego Inspektoratu Sanitarnego 

lub inne służby kryzysowe. 
7. Poradnia gwarantuje Pani/Panu dostęp do swoich danych osobowych. Mają Państwo 

prawo zwrócić się do Poradni z wnioskiem o otrzymanie informacji, czy placówka 

przetwarza Państwa dane osobowe, w tym m.in. o celu ich przetwarzania, kategoriach 

danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną 

ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych, źródle ich pozyskania. 

8. Mają Państwo prawo do otrzymania kopii danych osobowych podlegających 

przetwarzaniu. 

9. Mają Państwo prawo do niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są 

nieprawidłowe, w tym do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. 

10. Mają Państwo prawo usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia 

przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych, jeżeli zachodzi okoliczność zgodna 

z obowiązującym prawem. 

11. Poradnia nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym na 

podstawie profilowania. 

12.  W sytuacji naruszenia w Poradni zasad gwarantujących ochronę danych osobowych, 

bądź zaistnienia innych okoliczności świadczących o niedostatecznej ochronie danych, 

mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego w sprawach 

ochrony danych osobowych. 

 
 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym administratora: 

 

 

.................................................................... 
                                                                                             (data i czytelny podpis wnioskodawcy)   
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Załącznik nr 10 

do procedur na wypadek stanu epidemii 

w zakresie zasad i trybu zapobiegania zakażeniu  

i rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej, np. COVID-19 

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnicach  

 

Raport prac porządkowych 

(w pomieszczaniu…..) 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Data Godzina Dezynfekcja - 

strefy 

dotykowej 

 

Dezynfekcja - 

strefy 

bezdotykowej 

 

 

Podpis 

pracownika 

obsługi 

Uwagi 
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Wszelkie nieprawidłowości powinny zostać zarejestrowane i przekazane do wiadomości 

dyrektora Poradni. 

 

Wytyczne do raportu prac porządkowych: 

Wszystkie prace należy wykonywać w sposób zaplanowany, zgodnie z harmonogramem. 

Planowanie pozwala ustalić potrzebny budżet na środki i ułatwia oszacować zużycie preparatów 

z marginesem rozmaitego ryzyka zakażeń. 

Wyższym wymogom mycia i dezynfekcji podlega strefa dotykowa, obejmująca wszystkie 

powierzchnie, z którymi bezpośrednio kontaktują się pracownicy, klienci.  

Strefa bezdotykowa obejmuje powierzchnie, które nie mają bezpośredniego kontaktu za 

pośrednictwem rąk. Będą to podłogi, ściany, ścianki działowe, okna. 

Mycie powierzchni rozpoczyna się z reguły od najmniej zabrudzonych przedmiotów, zarazem kierując 

się zasadą sprzątania od góry do podłogi, od najmniej zabrudzonych do najbardziej. 

W przypadku biologicznego skażenia powierzchni (np. krwią, wydalinami, płynami ustrojowymi) 

należy ściśle przestrzegać przyjętej procedury: 

- zasypuje się skażone miejsce preparatem chlorowym w proszku, następnie po wskazanym czasie 

działania zbiera zanieczyszczenia z pomocą czyściwa i dezynfekuje powierzchnie z pomocą środków 

do niej przeznaczonych, lub  

 - zaczyna się od usunięcia skażonego materiału z pomocą czyściwa lub ligniny. Następnie w tym 

miejscu wykonuje się dezynfekcję średniego stopnia. 

W codziennych czynnościach porządkowych wykorzystywać kolorowe oznaczenia ścierek i sprzętu. 
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Załącznik nr 11 

do procedur w zakresie zasad i trybu zapobiegania zakażeniu 

i rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej w stanie epidemii      

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnicach  

 

………………………………………. 

       (nazwa pracodawcy-pieczęć) 

 

K A R T A   SAMOKSZTAŁCENIA  

z właściwego korzystania ze środków ochrony indywidualnej  

i stosowania bezpiecznych zasad bezpieczeństwa i hieny pacy  

przez pracownika PP-P w Chojnicach  

 

w związku ze stanem epidemicznym/epidemii  

 

 

 
Uwaga: szkolenie należy przeprowadzić przed wznowieniem pracy stacjonarnej przed 

pracownika Poradni. 

 

 

Nazwisko i imię osoby odbywającej samokształcenie 

…………………………………………. 

 

Stanowisko: ………………………………………………………………………………... 

 

 

 

Samokształcenie  przeprowadził: …………………………w dniu ………………………… 

 

Celem szkolenia było zapoznania pracownika placówki z instrukcjami właściwego 

korzystania ze środków ochrony indywidualnej: 

1. Instrukcją - jak prawidłowo myć ręce, 

2. Instrukcją - jak skutecznie dezynfekować ręce, 

3. Instrukcją - jak prawidłowo nakładać i zdejmować maseczkę, 

4. Instrukcją - jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice. 

Ponadto zobowiązuje się pracownika, aby dołożyć wszelkich starań, aby jego stanowisko 

pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonej diagnozie/terapii/dniu pracy.  

Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak słuchawka telefon, klawiatura i 

myszka, włączniki świateł, biurka, długopisy, kredki, pomoce dydaktyczne i do terapii. 

Ponadto zobowiązuje się pracownika, aby: 

https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/
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1. podejmując pracę lub inne czynności statutowe placówki określił, czy nie ma 

niepokojących objawów wirusowych, czy nie jest w kwarantannie i czy nie jest w grupie 

ryzyka, czy nie miał kontaktów z osobami będącymi w grupie ryzyka lub z osobami, które 

wróciły w okresie 3 tygodni z kraju gdzie panuje epidemia, 

2. przed przystawieniem do pracy udał się do wyznaczonego pracownika placówki celem 

zmierzenia temperatury ciała. Mierzenie temperatury odbywa się przy wejściu do 

budynku Poradni 

3. przed rozpoczęciem pracy należy umyć ręce wodą z mydłem, 

4. nosić osłonę nosa i ust  oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków, 

5. zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 

metry), 

6. regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się 

przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%), 

7. podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak 

najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, 

8. starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, 

9. unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka 

możliwość. 

 
 
…………………………………………………………………… 

   (data i podpis pracownik, któremu udzielono instruktażu) 

 

 

 

    

 
…………………………………………………………………… 

   (data i podpis osoby wyznaczonej przez pracodawcę  

do przeprowadzenia instruktażu) 
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Numery telefonów 

Starostwo Powiatowe w Chojnicach  

tel. 52 39 66 500 

 

Kuratorium Oświaty w Gdańsku  

 Tel. 58 322 29 00 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno- 

Epidemiologiczna w Chojnicach  

Tel. 52 397 63 95 

 

Służby medyczne  

999, 112  

 Szpital Chojnice   52 395 65 00 
 

https://www.google.com/search?q=ko+gda%C5%84sk+kontakt&safe=active&sxsrf=ALeKk01LGWpEuxbanWnhCroUPXxcLlWLVw%3A1619457352385&ei=SPWGYNOEF-SArwTfypCQAQ&oq=KO+gda+kontakt&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIGCAAQBxAeOgoIABDHARCvARBDOgQIABBDOgcILhCxAxBDOggIABAIEAcQHlCj-wJY76ADYLitA2gAcAJ4AIABdIgB4AWSAQM3LjGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=sanepid+chojnice+kontakt&safe=active&sxsrf=ALeKk00zVjyxqyYVa8MYn3FEQiVVahza-A%3A1619457408791&ei=gPWGYKTfL6SrrgSh_pwQ&oq=sanepid+chkontakt&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYAjIECAAQDTIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIECAAQDTIKCAAQxwEQrwEQDTIKCAAQxwEQrwEQDTIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjoKCC4QsQMQQxCTAjoKCAAQxwEQrwEQQzoFCAAQsQNQ29EBWPX1AWDbhQJoAHACeACAAXiIAb8JkgEDNS43mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=szpital++chojnice+kontakt&safe=active&sxsrf=ALeKk03ptUMo-2ThjljgNS_HjNJiA--WOw%3A1619457443592&ei=o_WGYKPAI8OrrgTu3JjABQ&oq=szpital++chojnice+kontakt&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCAgAEMcBEK8BMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjoGCAAQBxAeOgoIABDHARCvARANOggIABAIEAcQHjoICAAQBxAFEB46BggAEAUQHjoGCAAQCBAeOggIABANEAUQHjoICAAQCBANEB46BQgAEM0CUIKZA1ikyANg0dYDaAJwAHgAgAGgAYgBnguSAQQyLjExmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjjnZ2NtZzwAhXDlYsKHW4uBlgQ4dUDCA4&uact=5

