Milí rodičia, klienti - deti a žiaci, vážení riaditelia, pedagogickí, odborní a ostatní
zamestnanci spolupracujúcich škôl a inštitúcií ...

Na našom pracovisku na Letnej ulici č. 66 v Spišskej Novej Vsi a elokovaných
pracoviskách v Krompachoch a Gelnici poskytujeme odborné služby v plnom rozsahu.

Preto, aby sme neohrozovali vaše zdravie a bezpečnosť ani zdravie a bezpečnosť našich
zamestnancov a všetkých návštevníkov našich zariadení, žiadame Vás o dodržiavanie
nasledujúcich nevyhnutných podmienok:
•

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známy
m príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka,
hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest)
nesmie vstúpiť do priestorov CPPPaP.
V priestoroch oboch pracovísk CPPPaP je obmedzený prístup osôb s výnimkou:

•

vopred objednaných klientov (v prípade klientov do 18 rokov v sprievode 1 dospelej
osoby, najčastejšie zákonného zástupcu),
pedagogických a odborných zamestnancov škôl v územnej pôsobnosti pracoviska po
predchádzajúcom dohovore s príslušným odborným zamestnancom,
osôb nevyhnutných k zabezpečeniu chodu prevádzky pracovísk (údržba, opravy,
dodanie vopred objednaného tovaru a pod.).

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Vstup a pobyt na pracoviskách CPPPaP je umožnený len osobám s vhodne
prekrytými hornými dýchacími cestami (ochranné rúško, príp. šatka, šál).
Pri vstupe na pracoviská sa vykonáva preventívny filter spočívajúci v dezinfekcii
rúk, kontrole telesnej teploty a vo vyplnení Vyhlásenia zákonného zástupcu
o bezinfekčnosti (vyplnenie pred príchodom skráti Váš pobyt v CPPPaP).
K vyšetreniu je potrebné doniesť pre dieťa ceruzku a pre rodiča pero na
administratívne úkony.
Detskému klientovi je dovolené doniesť jednu vlastnú hračku a nápoj (pre
vyplnenie času počas konzultácie zákonného zástupcu a odborného zamestnanca).
V čakárni alebo na spoločných chodbách je potrebné dodržiavať primeraný odstup
osôb min. 2 metre.
Je nevyhnutné rešpektovať presný čas príchodu do zariadenia podľa termínu
objednania, aby sa zamedzilo zhromažďovaniu osôb na pracovisku (odporúčame
vytvoriť si časovú rezervu z dôvodu možných problémov pri parkovaní).
V prípade zistenia prekážok obmedzujúcich dodržanie dohodnutého termínu
odborného psychologického/špeciálno-pedagogického vyšetrenia je potrebné
bezodkladne oznámiť neprítomnosť pre poskytnutie termínu ďalším čakateľom
o odborné služby.

Povinnosti zákonného zástupcu pri návšteve CPPPaP:
•

•
•

•

Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode
dieťaťa do centra a odchode z centra (nosenie rúška, ak dieťa nie je z povinnosti
nosenia rúšok oslobodené), dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR.
Predkladá/podpisuje v centre písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že on ani
dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia.
Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény do centra,
ak bola dieťaťu, ktoré v príslušnom dni navštívilo centrum, nariadená lekárom
všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným
regionálnym hygienikom.
Ak ide o plnoletých klientov, plnia uvedené povinnosti osobne.
Naďalej poskytujeme všetkým klientom poradenského zariadenia
odbornú starostlivosť aj telefonicky alebo emailom.

V Spišskej Novej Vsi, 01.10.2020
PhDr. Martina Sakmáryová, riaditeľka a zamestnanci CPPPaP

