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DZIAŁANIA PODEJMOWANE 
W GABINETACH PSYCHOLOGICZNYCH 

W STANIE ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO

Stosujemy następujące procedury, mające na celu zapewnienie Państwu maksymalnego bezpieczeństwa:

 na wizytę każdy Pacjent umawia się telefonicznie

 prosimy przed każdą wizytą ocenić swój stan zdrowia pod kątem objawów COVID 19, jakiekolwiek
objawy wskazujące na możliwość zakażenia wykluczają wizytę bezpośrednią,  nie ma możliwości
zgłoszenia się na wizytę w czasie odbywania kwarantanny osobiście lub przez osobę współmieszka-
jącą, w sytuacji wcześniejszego kontaktu z osobą zakażoną  

 wizyty umawiane są w odpowiednich odstępach czasu, aby uniknąć spotkań Pacjentów w poczekal-
ni, dlatego prosimy o punktualne przybycie 

 prosimy o wchodzenie do gabinetu jedynie po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty

 prosimy o przychodzenie na wizyty bez osób towarzyszących, wyjątki stanowią dzieci, którym może
towarzyszyć jeden rodzic/opiekun

 Pacjent musi mieć założoną maseczkę zakrywającą nos i usta

 Pacjent proszony jest o umycie dłoni lub ich dezynfekcję przed wizytą

 sesje/porady prowadzone są przez terapeutki wyposażone w maseczki zakrywające nos i usta

 zachowujemy odstęp 2 metrów

 pomieszczenia są systematycznie wietrzone 

 posiadamy i stosujemy środki do dezynfekcji miejsc pracy i do dezynfekcji dłoni przez pacjentów,
maseczki jednorazowe

Szanowni Państwo,
prosimy  o  podpisanie  oświadczenia  o  możliwości  podania  Waszych  danych  osobowych  w  sytuacji
przewidzianej przepisami Sanepidu:

OŚWIADCZENIE

1) Wyrażam zgodę na zastosowanie powyższych środków ostrożności
2) Przyjmuję do wiadomości, że w sytuacji przewidzianej przepisami sanitarnymi dotyczącymi epidemii

COVID  19  terapeuta  ma  prawo  ujawnić  moje  dane  osobowe  odpowiednim  służbom,  a  tym  samym
zrezygnować  wyłącznie w tym zakresie z tajemnicy zawodowej  i  ochrony danych w celu identyfikacji.
Dotyczy to wyłącznie podejrzenia kontaktu z osobą zakażoną. 

Podpis terapeuty                                                                                Czytelny podpis pacjenta
 

Pozostałe stałe zasady współpracy:
 Psychoterapeuta jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wobec osób trzecich, np. rodziny,

postronnych, wszystkich informacji pochodzących od klienta, w tym samego faktu korzystania przez
niego z pomocy psychologicznej. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia klienta lub
osób trzecich, albo sytuacje określone prawem.

 Współpracując z innymi specjalistami leczącymi klienta np. psychiatrą, udostępnia, za wiedzą /zgodą
klienta, tylko niezbędne informacje.

 Psychoterapeuta uprzedza klienta o planowanych przerwach w terapii.
 W przypadku spóźnienia się klienta, opłata nie ulega zmianie, a sesja nie jest przedłużana.
 Wizytę można odwołać najpóźniej na 24 godziny przed jej terminem. Jeżeli klient nie odwoła jej do

tego czasu, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za wizytę.


