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ZASADY PRACY PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W SZCZECINIE 

W TRAKCIE  STANU EPIDEMII COVID-19 

 

1. W trakcie trwania epidemii COVID-19 wprowadza się zasadę minimalizowania spotkań 

osobistych z klientami Ośrodka.  

2. Każde spotkanie musi być wcześniej umówione telefonicznie i poprzedzone krótkim wywiadem 

dotyczącym aktualnego stanu zdrowia oraz ewentualnym kontaktem w ciągu ostatnich 14 dni  

z osobą zakażoną koronwirusem ze szczególnym zwróceniem uwagi na konieczność odwołania  

spotkania w  przypadku wystąpienia objawów choroby, kontaktów z osobami zakażonymi  

lub przebywającymi poza granicami kraju. 

3. Osoby umówione na spotkanie winny przychodzić bez dodatkowych osób towarzyszących  

oraz  o ściśle wyznaczonej godzinie, bez możliwości oczekiwania na korytarzu. 

4. Delegacje służbowe zostają ograniczone do niezbędnego minimum, a jeśli pojawi się potrzeba 

odbycia wyjazdu służbowego, winien on być zrealizowany przy użyciu samochodu prywatnego 

pracownika w celu uniknięcia korzystania z transportu publicznego.  

5. Dopuszcza się przeprowadzanie rozmów wstępnych z kandydatami oraz  wywiadu z opiekunem 

prawnym/faktycznym dziecka (jako jednego z elementów diagnozy psychologiczno - 

pedagogicznej dzieci) online lub telefonicznie. 

6. Dopuszcza się przeprowadzanie wywiadu adopcyjnego w miejscu zamieszkania kandydatów 

poprzez aplikację Messenger lub Skype, przy czym w arkuszu wywiadu adopcyjnego należy 

wówczas  zaznaczyć, iż z powodu występowania epidemii wywiad odbył się zdalnie.  

7. Badania psychologiczne i pedagogiczne kandydatów oraz udzielanie wsparcia kobietom 

ciężarnym, kandydatom i rodzinom adopcyjnym przeprowadzane będą w siedzibie Ośrodka  

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności: 

a) każda osoba przychodząca do Ośrodka musi być zaopatrzona w maseczkę ochronną  

lub przyłbicę, 

b) każda osoba po wejściu do siedziby Ośrodka winna niezwłocznie zdezynfekować ręce,  

a osoby mające uczulenie na środek dezynfekujący zobowiązane są do posiadania 

rękawiczek jednorazowych, 

c) przed rozpoczęciem spotkania każda z osób składa pisemne oświadczenie dotyczące 

aktualnego stanu zdrowia oraz ewentualnych kontaktów w ciągu ostatnich 14 dni  

z osobą zakażoną koronawirusem (Załącznik nr 1 do Zasad), 

d) podczas spotkania należy zachować dystans wynoszący min. 2 m, 

e) po każdym spotkaniu pracownik Ośrodka zobowiązany jest do zdezynfekowania miejsc, 

na których siedziały osoby z zewnątrz, blatu roboczego i klamki od drzwi pomieszczenia, 

w którym odbyło się spotkanie oraz do jego przewietrzenia, 

f) w jednym czasie na terenie Ośrodka mogą znajdować się maksymalnie dwie rodziny  

na poziomie -1 i dwie na poziomie 0,  

g) należy zachować odstęp czasowy pomiędzy poszczególnymi spotkaniami niezbędny  

do przeprowadzenia dezynfekcji i wietrzenia pomieszczenia wynoszący min. 1 h. 

8. Badania psychologiczno - pedagogiczne dzieci w miarę możliwości winny być przeprowadzane 

w siedzibie Ośrodka z zachowaniem wszelkich środków ostrożności: 

a) na badanie z dzieckiem winien przychodzić do Ośrodka tylko jeden opiekun,  

b) opiekun oraz dziecko powyżej 4. roku życia muszą być zaopatrzeni w maseczkę ochronną 

lub przyłbicę,  



c) po wejściu do siedziby Ośrodka opiekun i dziecko (jeśli pozwala na to wiek dziecka) winni 

niezwłocznie zdezynfekować ręce, a osoba mająca uczulenie na środek dezynfekujący 

zobowiązana jest do posiadania rękawiczek jednorazowych, 

d) przed rozpoczęciem badania opiekun winien przekazać diagnostom pisemne 

oświadczenie dotyczące aktualnego stanu zdrowia oraz ewentualnych kontaktów w ciągu 

ostatnich 14 dni z osobą zakażoną koronawirusem (Załącznik nr 1 do Zasad), a także 

pisemną zgodę na przeprowadzenie badania (Załącznik nr 2 do Zasad), 

e) w miarę możliwości podczas badania dziecka należy zachować dystans między 

diagnostami a opiekunem wynoszący min. 2 m, 

f) po każdym badaniu diagności zobowiązani są do zdezynfekowania miejsc, na których 

siedziały osoby z zewnątrz, blatu roboczego, narzędzi diagnostycznych i klamki od drzwi 

pomieszczenia, w którym odbyło się badanie oraz do jego przewietrzenia, 

h) w jednym czasie na terenie Ośrodka może znajdować się maksymalnie dwóch opiekunów 

– jeśli badania dzieci odbywają się na dwóch różnych poziomach, tj. na poziomie -1  

i na poziomie 0,  

g) należy zachować odstęp czasowy pomiędzy poszczególnymi badaniami niezbędny  

do przeprowadzenia dezynfekcji i wietrzenia pomieszczenia wynoszący min. 1 h. 

9. Pierwszy kontakt kandydatów z dzieckiem organizowany będzie w obecności pracownika 

Ośrodka w miejscu pobytu dziecka, na terenie Ośrodka lub na świeżym powietrzu (w zależności 

od indywidualnych potrzeb dziecka i możliwości opiekuna) z zastosowaniem środków ochrony 

osobistej (maseczka ochronna lub przyłbica, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

Uczestnicy kontaktu winni przekazać pracownikowi POA pisemne oświadczenie dotyczące 

aktualnego stanu zdrowia oraz ewentualnych kontaktów w ciągu ostatnich 14 dni z osobą 

zakażoną koronawirusem (Załącznik nr 1 do Zasad). 

10.  Nadzór nad przebiegiem osobistej styczności sprawowany będzie telefoniczne, online  

z wykorzystaniem aplikacji Messenger lub Skype bądź też osobiście z zastosowaniem środków 

ochrony osobistej (maseczka ochronna lub przyłbica, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja 

rąk) – w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości rodziny preadopcyjnej. 

11.  Szkolenia kandydatów na rodziców adopcyjnych przeprowadzane będą online lub stacjonarnie 

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności: 

a) w przypadku szkoleń przeprowadzanych stacjonarnie maksymalna łączna liczba osób 

szkolonych i szkolących uzależniona zostanie od powierzchni pomieszczenia, w którym 

będzie przeprowadzane szkolenie,  

b) każda osoba przychodząca do Ośrodka musi być zaopatrzona w maseczkę ochronną  

lub przyłbicę, 

c) każda osoba po wejściu do siedziby Ośrodka winna niezwłocznie zdezynfekować ręce,  

a osoby mające uczulenie na środek dezynfekujący zobowiązane są do posiadania 

rękawiczek jednorazowych, 

i) przed rozpoczęciem spotkania każda z osób składa pisemne oświadczenie dotyczące 

aktualnego stanu zdrowia oraz ewentualnych kontaktów w ciągu ostatnich 14 dni  

z osobą zakażoną koronawirusem (Załącznik nr 1 do Zasad), 

d) podczas spotkania szkoleniowego należy zachować dystans wynoszący min. 2 m  

(nie dotyczy małżonków), 

e) po każdym spotkaniu pracownik Ośrodka zobowiązany jest do zdezynfekowania miejsc, 

na których siedziały osoby z zewnątrz, blatów roboczych i klamki od drzwi pomieszczenia, 

w którym odbyło się spotkanie oraz do jego przewietrzenia. 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  
do Zasad pracy POA w Szczecinie 
w trakcie  stanu epidemii Covid-19 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 

 

 

 

Oświadczam, iż: 

 w chwili obecnej nie występują u mnie objawy mogące wskazywać na chorobę COVID-19 

wywołaną wirusem SARS-CoV-2,  

 w ciągu ostatnich 14 dni: 

 nie miałem/am kontaktu z osobami, u których stwierdzono COVID-19, 

 nie przebywałem/am poza granicami kraju, 

 nie miałem/am kontaktu z osobami, które przebywały poza granicami kraju, 

 nie miałem/am kontaktu z osobami poddanymi kwarantannie. 

 

 

 

 

 

…………..…………….                                                                                    ……………………………. 
     (miejscowość i data)                                                                                                                             (czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2  
do Zasad pracy POA w Szczecinie 
w trakcie  stanu epidemii Covid-19 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 

 

 

 
 

Oświadczam, iż jako opiekun prawny/faktyczny dziecka ………………………….……………… 

wyrażam zgodę na przeprowadzenie przez specjalistów POA w Szczecinie badania w celu 

sporządzenia diagnozy psychologiczno – pedagogicznej dziecka. 

 

 

………..…..………….                                                                                    ……………………………. 
    (miejscowość i data)                                                                                                                           (czytelny podpis) 

 

 

 

 


