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ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG  

W SPECJALISTYCZNEJ PORADNI RODZINNEJ DZIELNICY WAWER 

ZWIĄZANE Z EPIDEMIĄ COVID – 19 

 

OBOWIĄZUJĄCE OD 1.06.2020 DO ODWOŁANIA 
 

I. Zasady ogólne dotyczące przebywania w Poradni. 

• W Poradni nie mogą przebywać osoby, które: 

✓ posiadają objawy wskazujące na chorobę zakaźną, tj.: gorączka 

(podwyższona temperatura ciała powyżej 37,5 ° C lub 99,5 ° F), kaszel, 

duszność (problemy z oddychaniem i nabraniem do płuc odpowiedniej ilości 

powietrza, którym towarzyszy ucisk w klatce piersiowej, brak tchu i uczucie 

duszenia się). 

✓ są w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny, 

✓ zamieszkują z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub 

kwarantannie, 

✓ w ciągu tygodnia miały kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, 

zachorowanie lub skierowaną do izolacji. 

• Na terenie Poradni stosuje się obecnie obowiązujące zalecenia sanitarno-

higieniczne tj.: 

✓ zachowywanie bezpiecznej odległości (rekomendowane 2 m) 

✓ dezynfekowanie rąk (dostęp do mydła i bieżącej wody oraz środków 

odkażających) 

✓ dezynfekcja gabinetów po każdej sesji 

✓ regularna dezynfekcja toalet i powierzchni wspólnych 

✓ korzystanie ze środków ochrony osobistej (maseczki / przyłbice) w częściach 

wspólnych Poradni tj. korytarze, toalety, sekretariat 

• Przed pierwszą sesją stacjonarną odbywającą się od 1.06.2020 konieczne jest 

wypełnienie oświadczenia dotyczącego korzystania z usług Poradni na nowych 

zasadach. 

 

II. Rodzaje świadczonych usług w SPR Wawer 

• W pierwszym etapie po wznowieniu działalności stacjonarnej Poradni 

uruchomione zostają jedynie rozpoczęte wcześniej terapie. W dalszej kolejności 

zostaną przywrócone konsultacje, grupy terapeutyczne, warsztaty i pozostałe 

formy działalności placówki. 
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• Procesy psychoterapeutyczne odbywają się w jednej formie wybranej wspólnie 

przez Państwa i psychoterapeutę (zdalnie lub stacjonarnie). Tryb stacjonarny może 

być okresowo zamieniony na zdalny jedynie w przypadku odbywania przez 

Państwa kwarantanny. 

• Stała zmiana trybu sesji ze zdalnego na stacjonarny może się odbyć po 

wcześniejszym ustaleniu możliwego stałego terminu z terapeutą. 

• Psychoterapia realizowana w formie zdalnej przez wideopołączenia lub rozmowy 

telefoniczne jest wprowadzona w Poradni na czas trwania epidemii. 

• Prowadząc sesje zdalne psychoterapeuta może przebywać na terenie Poradni lub 

w innym miejscu umożliwiającym zachowanie zasad bezpieczeństwa i poufności 

procesu. 

• W odniesieniu do sesji zdalnych obowiązują następujące zasady: 

✓ na czas sesji proszeni są Państwo o przebywanie w miejscu umożliwiającym 

spokojną rozmowę, bez obecności osób trzecich. Ważne jest także 

sprawdzenie sprawności technicznej urządzenia, z którego wykonywane jest 

połączenie. 

✓ w przypadku psychoterapii pary, partnerzy proszeni są o przebywanie 

w trakcie sesji w zasięgu jednej kamerki. 

✓ w celu rozpoczęcia sesji nawiązujecie Państwo połączenie z psychoterapeutą 

o umówionej godzinie. 

✓ w przypadku problemów technicznych w trakcie sesji, dodatkowy czas nie 

jest doliczany. 

• Psychoterapia rodzin w Poradni może być realizowana wyłącznie w formie 

stacjonarnej. 

• Psychoterapia par może być prowadzona zdalnie przy użyciu wideopołączenia. 

• Zostaje utrzymany 2-letni czas procesów psychoterapeutycznych prowadzonych 

w Poradni u osób, które korzystały z psychoterapii zdalnej w trakcie zawieszenia 

działalności stacjonarnej Poradni. 

• Psychoterapeuta może odmówić kontynuacji psychoterapii w formie zdalnej lub 

zmienić jej częstotliwość jeżeli uzna, że taka forma jest dla Państwa niekorzystna. 

• W przypadku pracy zdalnej z dziećmi i młodzieżą niezbędna jest zgoda 

rodziców/opiekunów prawnych na taką formę pracy.  

 

III. Korzystanie z usług świadczonych stacjonarnie 

• Prosimy o przychodzenie na sesję na wyznaczoną godzinę. Poczekalnia Poradni 

jest wyłączona z użycia. 

• Oczekiwanie na wizytę odbywa się na zewnątrz, aby się dostać do budynku należy 

zadzwonić do drzwi. 

• Osobą wpuszczającą Państwa na teren Poradni jest psychoterapeuta prowadzący 

sesję.  Jego zadaniem jest sprawdzenie tego, czy posiadacie Państwo stosowne 

środki ochrony osobistej (maseczki / przyłbice) oraz czy nie przejawiacie Państwo 

widocznych objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Sprawdzanie 
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to odbywa się przed drzwiami Poradni, a w razie niesprzyjającej pogody – 

w przedsionku. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków 

uniemożliwia Państwu wejście na teren Poradni i odbycie sesji. W przypadku 

wątpliwości co do Państwa stanu zdrowia, może być wykonany bezdotykowy 

pomiar temperatury. 

• Jednorazowo do Poradni może wejść jedna osoba lub grupa osób mieszkających 

ze sobą (para, rodzina). Jeżeli przed Poradnią znajduje się poza Państwem większa 

liczba osób, prosimy o oczekiwanie na swoją kolej z zachowaniem dwumetrowego 

dystansu społecznego. 

• Ubrania wierzchnie zostawiacie Państwo poza gabinetem, w miejscu do tego 

wyznaczonym. 

• Po wejściu do Poradni prosimy o zdezynfekowanie dłoni i udanie się wraz 

z  psychoterapeutą do gabinetu, w którym odbędzie się sesja. 

• Podczas pobytu na terenie Poradni, a w szczególności podczas sesji, prosimy 

o niekorzystanie z telefonu komórkowego. Wyjątek stanowi osoba małoletnia, 

która w trakcie sesji może mieć dostęp do kontaktu telefonicznego 

z rodzicem/opiekunem prawnym. 

• Opiekun osoby małoletniej nie może czekać na zakończenie sesji na terenie 

Poradni. 

• Po zakończonej sesji prosimy o  jak najszybsze opuszczenie budynku. 

• Kontakt z sekretariatem Poradni odbywa się drogą telefoniczną lub mailową. 

 

IV. Zasady dotyczące sesji. 

• Sesje psychoterapii indywidualnej (dorosłych oraz dzieci/młodzieży) trwają 

50 min., zaś sesje par / rodzin – 75 min. 

• Sesje mogą odbywać się w innym gabinecie niż dotychczas. Odległość między 

fotelami wynosi min. 2 m. Jednorazowe pokrycia foteli są wymieniane po każdej 

sesji. 

• Przebywając w częściach wspólnych Poradni tj. korytarz, sekretariat, toaleta – 

powinniście mieć Państwo osłonięte usta i nos przy pomocy maseczki lub 

przyłbicy. Po wejściu do gabinetu, środki ochrony osobistej mogą być zdjęte na 

czas sesji, pod warunkiem zachowania dwumetrowego dystansu społecznego. 

• Powitanie i pożegnanie z psychoterapeutą odbywa się w sposób bezdotykowy. 

• W razie pojawienia się takiej potrzeby prosimy o korzystanie z własnych 

chusteczek higienicznych 

• Prosimy o powstrzymanie się od picia wody w trakcie sesji. 

• Każdy pacjent dziecięcy ma swoje pudełko z zestawem zabawek. Skład zabawek 

ustala psychoterapeuta. Zabawki i gry rozkładane są na wielorazowym, grubszym 

podkładzie będącym na wyposażeniu pudełka. Prosimy o wyposażenie dziecka w 

ochraniacze na obuwie. 
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V. Odwoływanie sesji psychoterapeutycznych 

• Planowana nieobecność może być zgłoszona psychoterapeucie w trakcie sesji 

terapeutycznej lub w innym terminie (telefonicznie) w sekretariacie Poradni. 

• Prosimy o rezygnację z wizyty stacjonarnej, jeżeli Państwa stan zdrowia wzbudza 

jakiekolwiek wątpliwości. Sesja nie odbędzie się również, jeśli przychodząc do 

Poradni nie będziecie Państwo wyposażeni  w środki ochrony osobistej (maseczki 

lub przyłbice). Takie przypadki będą traktowane jako zgłoszona nieobecność. 

• W przypadku odwołania przez Państwa wizyty, dostępny jest kolejny termin 

wynikający z kontraktu terapeutycznego. O jednorazowej zmianie terminu sesji 

decyduje terapeuta prowadzący. 

• Powtarzające się nieobecności skutkują przerwaniem terapii. Może ono nastąpić: 

w terapii indywidualnej – w przypadku wystąpienia 3 niezgłoszonych nieobecności 

z rzędu ;  w terapii par i rodzin – w przypadku wystąpienia 2 niezgłoszonych lub 3 

zgłoszonych nieobecności z rzędu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy jest jednostką organizacyjną 

m.st. Warszawy działająca dla mieszkańców Warszawy. 

 

Skontaktuj się z nami: 

 

 
@SPRWawer www.sprwawer.pl  sekretariat@sprwawer.pl  

22 277 11 98  

22 612 77 94  

http://www.sprwawer.pl/
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