
Procedury Bezpieczeństwa w celu minimalizowania ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się 

koronawirusa SARS-CoV-2 

w gabinecie psychologa (sala nr 2) – 2020/21 

Poniższe wytyczne odnoszą się do gabinetu psychologa na podstawie wytycznych Głównego 

Inspektora Sanitarnego. Celem jest dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa uczniów, 

nauczycieli, rodziców i psychologa. 

1. Uczniowie, rodzice, nauczyciele mogą odbywać konsultacje z psychologiem w formie 

stacjonarnej lub zdalnej (rozmowa telefoniczna, platforma Teems, dziennik Librus, e-

mail) w godzinach pracy psychologa.  

2. Spotkania z psychologiem umawianie są zdalnie po kontakcie telefonicznym lub za 

pomocą dziennika Librus.  

3. W sytuacjach nagłych i kryzysowych może nastąpić wizyta bez wcześniejszego kontaktu, 

jednak z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. 

4. Osoby wchodzące do gabinetu psychologa, muszą być bezwzględnie zdrowe. W 

przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny, uczeń, nauczyciel ma mają objawy infekcji (katar, 

kaszel, gorączka, bóle mięśni, biegunka, bóle brzucha itp.) jest zobowiązany do 

odwołania wizyty poprzez kontakt telefoniczny z psychologiem lub poprzez dziennik 

Librus. 

5. W przypadku występowania objawów infekcji (gorączka, kaszel, wysypka, uczucie 

duszności, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe) psycholog postępuje według 

wytycznych związanych z podejrzeniem zakażenia koronawirusem, zawartych w 

Procedurach Bezpieczeństwa w Szkole. 

6.  W gabinecie może przebywać jedynie psycholog, rodzic (w uzasadnionych przypadkach 

dwóch), wychowawca, uczeń. W razie konieczności udziału większej liczby osób 

spotkania będą odbywały się w pomieszczeniu o większej powierzchni np. w sali 

lekcyjnej. 

7. Spotkania są przeprowadzane z zachowaniem rekomendowanych odległości pomiędzy 

osobami (zalecane co najmniej 1,5 m między osobami). Po każdym spotkaniu następuje 

wietrzenie pokoju, dezynfekcja klamki od drzwi, stolika i biurka.  

8. Rodzic zostaje poinformowany o tym, że nie może przyjść na umówioną wizytę, jeśli: 

a) występują u niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną, 

b) jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny, 



c) zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie, 

d) w ciągu tygodnia miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub 

skierowaną do izolacji. 

9. Uczeń, rodzic, nauczyciel wchodzący do gabinetu psychologa i odbywający 

konsultację jest zobowiązany do przybywania w maseczce / przyłbicy i odkażenia rąk 

płyn odkażającym umieszczonym przy wejściu do gabinetu.  

10. Przed rozpoczęciem pracy, a także po każdym kolejnym wejściu do gabinetu, 

psycholog odkaża dłonie płynem antybakteryjnym. 

11. W trakcie rozmów w gabinecie, psycholog używa środków ochrony indywidualnej, 

w tym: 

• maseczki ochronnej / przyłbicy  

• rękawiczek jednorazowych w wypadku braku środka odkażającego. 

 


