OZNAM PRE KLIENTOV

Úprava podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia klientov
pri prevádzke CPPPaP v školskom roku 2020/2021

Na základe dokumentu MŠ SR „Usmernenie k organizácii a podmienkam
prevádzky zariadení výchovného poradenstva a prevencie pre školský rok
2020/2021“, ktorý upravuje opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného
zdravotníctva SR oznamujeme, že:
1. Centrum vykonáva svoje odborné činnosti vo svojom sídle výhradne
po dohodnutom termíne na základe písomnej žiadosti o poskytnutie
starostlivosti. Písomná žiadosť je zverejnená na stránke www.cpppapkeokolie.sk
2. Termín stretnutia a akékoľvek informácie, či konzultácie sa vykonávajú
priamo cez konkrétneho odborného zamestnanca podľa spádovej oblasti
podľa trvalého pobytu klienta (resp. školy, ktorú navštevuje) telefonicky
alebo emailom. Všetky kontakty sú zverejnené na našom webovom sídle.
3. Na stretnutie prichádza maloletý klient v sprievode
zástupcu.

jedného zákonného

4. Pred vstupom prechádza klient i zákonný zástupca meraním teploty,
dezinfekciou rúk a snímaním údajov zisťujúcich prítomnosť príznakov
COVID – 19, mapovaním účasti klienta a zákonného zástupcu
na hromadných akciách a mapovaním cestovateľskej anamnézy.
5. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať
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 centra.
6. Do centra sa vstupuje s dodržaním minimálne 2 – metrového odstupu,
s nasadeným rúškom.
7. V prípade výskytu príznakov ochorenia COVID – 19 prípadne iného
prenosného ochorenia u klienta počas výkonu odborných činností v centre, je
okamžite kontaktovaný zákonný zástupca a klient opúšťa priestory centra.

8. Zákonný zástupca v tomto prípade
a postupuje podľa jeho usmernení.

kontaktuje

príslušného

pediatra

9. Školy a školské zariadenia v spádovej oblasti okresu Košice – okolie
vytvárajú podmienky pre výkon odborných činností centra priamo v ich
sídlach v zmysle predchádzajúceho usmernenia CPPPaP, alebo sa riadia
aktuálnymi pokynmi dohodnutými s konkrétnym odborným zamestnancom
centra.
10. Tieto podmienky budú aktualizované v závislosti od aktuálnej situácie
a v zmysle usmernení ÚVZ a MŠ SR.

