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PORADNIK DLA RODZICÓW



 

 

G dy idziemy z dzieckiem 
w miejsce, w którym 
obowiązują restrykcje 
dotyczące zachowania 

specjalnej czystości, warto 
wcześniej opowiedzieć 
dziecku, jak to będzie 
wyglądało. Zarówno, gdy 
dziecko zna już przestrzeń 

poradni, jak i gdy będzie w niej pierwszy raz.  
  

Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem ze 
wskazówkami, jak przygotować się do takiej wizyty. 
Informacje dotyczą poradni, natomiast z powodzeniem 
mogą być stosowane do innych miejsc z reżimem 
sanitarnym.  
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CO PRZED WIZYTĄ? 
 

J eśli dziecko wcześniej chodziło już do poradni, powiedz 
mu, że pewne rzeczy będą wyglądały inaczej. Jeśli 
będzie to pierwsza wizyta, warto powiedzieć, że w 
poradni, tak samo jak w innych miejscach, są teraz 

specjalne zasady czystości.  



PRZED WIZYTĄ POWIEDZ:  
 

P rzy wejściu do poradni będziemy musieli umyć ręce 
specjalnym płynem lub wodą z mydłem. Założymy też 
plastikowe rękawiczki. Będziemy musieli dokładnie 
wyczyścić buty w specjalne wycieraczki, albo nałożyć 

worki na buty. To będzie trochę śmieszne, tak jak byśmy 
chodzili w workach na śmieci. 

W poradni zostaniemy w maseczkach. (Jeśli dziecko nie jest 
w stanie nosić maseczki i musi chodzić bez niej - jest to 
dopuszczalne.) Jeśli będziesz chciał / chciała, to pani 
założy Ci taką specjalną szybkę na głowę. Taka 
szybka nazywa się przyłbica.  

P ani również może mieć ubraną taką szybkę. To wygląda 
trochę tak, jakby przebierać się za astronautę, albo za 
samochód, a przyłbica jest wtedy jak przednia szyba. 
Czy chcesz zobaczyć, jak wygląda człowiek w takim 

przebraniu? (Można dziecku pokazać zdjęcie człowieka w przyłbicy. 
Warto znaleźć takie, w którym człowiek nie jest cały w kombinezonie, a 
ma jedynie przyłbicę) 

J eśli dziecko już wcześniej przychodziło do poradni na 
badania, możesz powiedzieć, że większość rzeczy się 
nie zmieni, ale możliwe jest, że zajęcia będą w innej sali .
(czasem jest to konieczne z powodu organizacji bezpieczeństwa 
sanitarnego.) 



DROGI RODZICU, PAMIĘTAJ: 
 

P rzed wizytą w poradni pracownik przeprowadzi z Tobą      
ankietę telefoniczną odnośnie stanu zdrowia dziecka i 
domowników. Zostaniesz zapoznany również ze 
szczegó łowymi ins t rukc jami bezp ieczeńs twa 

(omówienie wizyty z określonymi procedurami, informowanie 
o niezbędnych środkach ostrożności; własne rękawiczki, 
maseczki i przyrządy piśmiennicze). 

D o poradni mogą przychodzić jedynie osoby zupełnie 
zdrowe. Jeśli dziecko lub ktoś z domowników jest 
przeziębiony, zakatarzony, czy gorączkuje należy 
odwołać wizytę i umówić się na inny termin. Dodatkowo, 

nikt z domowników nie może być objęty kwarantanną i 
nadzorem epidemiologicznym.  



W PORADNI: 
 

W ażnym jest, żeby będąc już w poradni, rodzic / 
opiekun zachował spokój. Nawet jeśli pojawi się z 
tego powodu chwila opóźnienia, lepiej w tego 
rodzaju nowej sytuacji robić wszystko trochę wolniej, 

niż w dużym pośpiechu i napięciu. 

J eśli rodzic zauważy, że dziecko jest przejęte nową 
sytuacją, warto powiedzieć, że wiele dzieci w takiej 
sytuacji się stresuje i jest to zupełnie normalne. Należy 
zapewnić dziecko, że jego reakcja jest typowa, zamiast 

nakazywać spokojne i rozluźnione zachowanie. 

Z apewnij też dziecko, że może zapytać o co chce, a 
rodzic lub pani z poradni postarają się wszystko 
wyjaśnić. Drogi Rodzicu, w razie wątpliwości Ty również 
śmiało pytaj pracowników poradni. 


