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Zasady funkcjonowania Centrum Psychoterapii Łobzów w trakcie epidemii SARS-

CoV-2 

▪ Przyjmowanie klientów następuje wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.  

▪ Na internetowej stronie Centrum Psychoterapii oraz w widocznym miejscu w Ośrodku 

umieszczony jest komunikat o przyjętych metodach pracy i środkach ochrony. 

▪ Klient zostaje poinformowany przed spotkaniem, że nie może przyjść na umówioną wizytę 

jeśli: występują u niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną, jest w trakcie odbywania 

obowiązkowej izolacji lub kwarantanny, zamieszkuje z osobą, która jest poddana 

obowiązkowej izolacji lub kwarantannie, w ciągu tygodnia miał kontakt z osobą podejrzaną 

o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji. 

▪ Na początku spotkania terapeuta przeprowadza ustnie Ankietę – (zob. poniżej). W 

przypadku, kiedy odpowiedź na któreś z pytań jest twierdząca, spotkanie nie może być  

przeprowadzone. W takim przypadku po wyjściu klienta konieczne jest zdezynfekowanie 

rąk, zdezynfekowanie maseczki lub przyłbicy, ponowne umycie i zdezynfekowanie rąk, 

zdezynfekowanie wspólnych powierzchni dotykowych, np. klamki drzwi wejściowych, 

poręcze, blaty, oparcia krzeseł. włączniki świateł.  

▪ Kilka razy w ciągu dnia oraz po zakończonym dniu pracy przeprowadzona jest dezynfekcja 

wspólnych powierzchni dotykowych, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, 

oparcia krzeseł. włączniki świateł.  

▪ W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz w głównych ciągach komunikacyjnych 

umieszczone są ręczniki papierowe oraz dozowniki z płynem do dezynfekcji rak, dozowniki 

z rozpylaczami do dezynfekcji powierzchni.  

▪ W miejscach ogólnodostępnych są umieszczone instrukcje mycia oraz dezynfekowania rąk.  

▪ Klienci przychodzą najwcześniej 10 minut przed spotkaniem.  

▪ Sesje terapeutów odbywają się z przesunięciem czasowym, aby zabezpieczyć ilość osób w 

poczekalni.  

▪ W przypadku, gdy w poczekalni przebywa więcej niż jedna osoba, konieczne jest używanie 

osłon ust i nosa oraz zajęcie miejsca w odległości 1,5 metra od innej osoby.  

▪ Istnieje możliwość zrobienia kawy lub herbaty – w tym celu przygotowane zostały zestawy 

jednorazowe, zawierające wszystkie potrzebne przybory.   

▪ Klient przed wejściem i po wyjściu z gabinetu dezynfekuje ręce. 

▪ Podczas sesji, ze względów terapeutycznych, nie używamy maseczek. Zalecane jest 

używanie innych sposobów ochrony np. przyłbice.  

▪ Po każdej sesji terapeuci są zobowiązani przewietrzyć gabinet, zdezynfekować klamki i 

przedmioty z którymi klient miał kontakt.  

▪ Zalecane jest płacenie za spotkanie przelewem bankowych, po ustaleniu tego z terapeutą.  

Ankieta 

Czy obecnie lub w ostatnich dwóch tygodniach występują u Pana(i) lub któregoś z 

domowników objawy infekcji (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne 

nietypowe)? 

Czy ktoś z domowników jest obecnie objęty nadzorem epidemiologicznym (kwarantanna)? 

Czy w okresie ostatnich 14 dni przebywał(a) Pan(i)/ dziecko/podopieczny/któryś z 

domowników, za granicą w rejonach transmisji koronawirusa? 

Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i) kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie 

wirusem SARS CoV-2 lub która przebywała w rejonach transmisji koronawirusa? 


