Vážení klienti !
vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii a v zmysle pokynov MŠ SR,
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Topoľčanoch
Janka Kráľa 1, 955 01

vydáva k 2. septembru 2020 tieto
POKYNY K ZAMEDZENIU ŠÍRENIA NÁKAZY COVID-19
 Do SCŠPP privádza dieťa do odbornej starostlivosti len jeden zákonný zástupca.
 Pri vstupe do centra si každá osoba vydezinfikuje ruky a použije návleky.
 V čakárni bude zákonný zástupca s dieťaťom dodržovať odstup min. 1,5 metra od ďalších
klientov.
 V čakárni sú naznačené pásky na rozostupy pre klientov pre prípad, že budú stáť/ čakať v rade
na vybavenie.
 Každý zákonný zástupca a osoba navštevujúca SCŠPP bude dodržiavať pravidlo R-O-R
(rúško – odstup – časté umývanie rúk)
 Pri vstupe do centra naši zamestnanci vykonávajú „zdravotný filter“ . Nikto s príznakmi
infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená
telesná teplota, kašeľ, výtok z nosa, zvracanie, hnačky, iný príznak akútnej infekcie dýchacích
ciest) nesmie vstúpiť do priestorov zariadenia.
 V čase od 26.8. – 14. 9. 2020 budú zamestnanci merať teplotu všetkým osobám
vstupujúcim do priestorov centra.
 Pri nameraní teploty nad 37 stupňov Celzia opakovať meranie po 5 minútach sedenia v pokoji.
 Pri výskyte príznakov COVID-19 kontaktuje rodič telefonicky svojho lekára, nie RÚVZ.
 V čase od 2.9. do 14.9. 2020 je povinné nosenie rúška pre všetkých klientov
a návštevníkov SCŠPP - všade vo vnútorných priestoroch zariadenia
 Zákonný zástupca dieťaťa musí podpísať čestné vyhlásenie o tom, že nemá diagnostikované

ochorenie COVID-19 , nie je v karanténe a či bol v čase od 17.8. – 2.9. 2020 v zahraničí, resp.
zúčastnil sa hromadného podujatia .
SCŠPP sa riadi preventívne a pri výskyte príznakov ochorenia COVID-19
podľa tzv. SEMAFORA : zelená, oranžová a červená fáza ( viď príloha ).

Veríme, že pomocou zodpovedného dodržovania týchto pokynov prispejeme k ochrane Vášho
i nášho zdravia !
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