
 

Szanowni Państwo, 

W związku z zagrożeniem COVID-19 wprowadzamy nowe procedury korzystania z konsultacji i terapii 
w CENTRUM ZERO-PIĘĆ.  

Fundacja poczyniła odpowiednie przygotowania, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz 
Głównego Inspektora Sanitarnego, służące zadbaniu o Państwa komfort i bezpieczeństwo w CENTRUM 
ZERO-PIĘĆ: 

1. Usunęliśmy z naszych gabinetów wszystkie zabawki, których nie możemy wyprać czy szybko zdezynfekować.  
2. Zrezygnowaliśmy z używania wspólnych mas i faktur do stymulacji dotykowych. 
3. Udostępniamy do Państwa dyspozycji płyn antybakteryjny, chusteczki, rękawiczki. 
4. Planujemy odpowiednie przerwy między spotkaniami.  
5. Skracamy czas spotkań z dziećmi do 45 minut.  
6. Po każdym spotkaniu rezerwujemy czas na dezynfekcję i wywietrzenie pomieszczenia. W miarę możliwości 

(warunków atmosferycznych) gabinety psychologów są wietrzone także podczas spotkań.  
7. Przygotowaliśmy stosowne procedury dla osób korzystających ze spotkań w PRACOWNI ZERO-PIĘĆ.  

PROCEDURY PRZYJMOWANIA KLIENTÓW W PRACOWNI ZERO-PIĘĆ W ZWIĄZKU Z COVID-19  

1. Na spotkania zapraszamy tylko osoby zdrowe, bez objawów infekcji. Prosimy o odwoływanie wizyty, jeśli mają 
Państwo wątpliwości co do stanu zdrowia swojego bądź dziecka. 

2. Zaraz po wejściu do PRACOWNI prosimy o dezynfekcję rąk zarówno dzieci, jak i ich opiekunów. 
3. Rodzic lub prawny opiekun będzie zobowiązany do podpisana oświadczenia związanego z zagrożeniem z 

powodu Covid-19. 
4. By zminimalizować możliwość kontaktów między osobami odwiedzającymi nas, prosimy Państwa o punktualne 

przybycie na umówioną godzinę oraz opuszczenie Fundacji niezwłocznie po zakończeniu spotkania.  
5. Do gabinetu zapraszamy tylko dziecko z rodzicami/opiekunami. Na spotkania zapraszamy bez osób 

towarzyszących. Nie mogą one także przebywać w częściach wspólnych lokalu Fundacji, ani w budynku, w 
którym mieści się lokal Fundacji.  

6. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i dbałości o higienę w częściach wspólnych budynku, w którym 
mieści się Pracowni ZERO-PIĘĆ (klatka schodowa, winda) oraz w częściach wspólnych lokalu Fundacji 
(korytarz, pokój – poczekalnia).  

7. W okresie epidemii (do odwołania) dzieci korzystają z własnych zabawek, które przynoszą z domu. Ich dobór 
jest uzgadniany z psychologiem prowadzącym.  

8. Po wejściu do Pracowni ZERO-PIĘĆ starannie myjemy i dezynfekujemy ręce.  
9. Dzieci korzystają z łazienki/toalety w towarzystwie rodzica, który odpowiedzialny jest za zachowanie porządku 

i higieny w tym miejscu. Po skorzystaniu z łazienki Rodzic odkaża (przy użyciu dostarczonego przez Fundację 
środka) powierzchnie, z którymi on i dziecko mieli kontakt.  

10. W pomieszczeniach wspólnych rodzic przebywa w maseczce/przyłbicy.  
11. W gabinecie psychologa stosowanie maseczki/przyłbicy (przez wszystkich uczestników spotkania) jest 

każdorazowo uzgadniane z psychologiem prowadzącym i dostosowane do możliwości i potrzeb emocjonalnych 
dziecka oraz rodzaju podjętej interwencji.  

12. W czasie sesji z dzieckiem, jak najczęściej korzystamy ze środków odkażających dłonie. 

OŚWIADCZENIE DLA RODZICOW I PRAWYCH OPIEKUNÓW: 

Świadomy/a stanu epidemii, ja, niżej podpisany/a oświadczam, że zgadzam się na uczestnictwo mojego 
dziecka w działaniach realizowanych na terenie PRACOWNI ZERO-PIĘĆ i jestem świadomy/a potencjalnego ryzyka 
narażenia siebie i dziecka na styczność z wirusem SARS-CoV-2 lub innymi drobnoustrojami w lokalu Fundacji 
(pomimo podjętych przez Fundację ww. środków ostrożności) lub w drodze do niego (np. komunikacja miejska, 
ciągi komunikacyjne). 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Procedurami przyjmowania Klientów w PRACOWNI ZERO-PIĘĆ w 
związku z COVID-19. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
Data, czytelny podpis prawnych opiekunów lub w imieniu obojga


