REKOMENDACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I PRZEBIEGU BADAŃ
NORMALIZACYJNYCH W SYTUACJI EPIDEMII COVID-19
Poniższe rekomendacje zostały opracowane na podstawie dokumentów
GIS, MZ i MEN wymienionych na końcu niniejszego dokumentu (stan obowiązujący w dn.
9.06.2020 r.).
W trakcie realizacji badań psycholog zobowiązany jest do przestrzegania procedur
sanitarnych obowiązujących w placówce, w której prowadzone są badania.
Ponadto podczas sesji badawczej o charakterze bezpośrednim psycholog/badacz
zastępczy powinien kierować się wymienionymi poniżej rekomendacjami.
1. W zakresie warunków lokalowych:
● Sala, w której odbywa się badanie powinna być odpowiedniej wielkości (nie mniej
niż 4m2 na osobę, czyli w wypadku badania 1x1 to min. 8 m2 ).
● Zachowane jest min. 1,5 metra odstępu między osobą badaną a
psychologiem/badaczem (w razie obecności nauczyciela wspomagającego lub
rodzica podczas badania – min. 2 metry odstępu – dotyczy grup SPE). Dystans
społeczny nie obowiązuje w wypadku osób z niepełnosprawnością, które potrzebują
pomocy w wykonywaniu różnych czynności.
● Z sali należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć,
uprać lub dezynfekować.
● Stół, przy którym ma się odbywać badanie musi być odpowiedniej wielkości, tak
aby była możliwa swobodna obsługa komputera i zachowanie wymaganego odstępu
między osobą badaną a badającym.
●
Przerwa pomiędzy badaniami powinna umożliwić wietrzenie i dezynfekcję
(przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji – ważne jest ścisłe
przestrzeganie
czasu
niezbędnego
do
wywietrzenia
dezynfekowanych
pomieszczeń/przedmiotów, tak aby osoby badane nie były narażone na wdychanie
oparów środków służących do dezynfekcji).
● W sali lub jej pobliżu powinien znajdować się zamykany kosz na śmieci z
włożonym workiem foliowym (np. do natychmiastowego wyrzucania zużytych
chusteczek).

2. W zakresie warunków sanitarnych:
●
Przed rozpoczęciem badań sala powinna być zdezynfekowana (zaleca się
regularne dezynfekowanie klamek, włączników, powierzchni płaskich, w tym blatów
i krzeseł).
● Sprzęty wykorzystywane w badaniu: sprzęt komputerowy (laptop, myszka,
słuchawki) oraz przybory do pisania należy dezynfekować po każdym badaniu.
● Dla każdej osoby badanej należy stosować jednorazowe nakładki
na słuchawki.
● Należy dopilnować, aby dziecko przed rozpoczęciem badań umyło ręce zgodnie z
instrukcją rekomendowaną przez GIS. Osoby dorosłe powinny również dezynfekować
ręce.
● Dziecko nie powinno zabierać ze sobą na badanie żadnych innych rzeczy niż
niezbędne pisaki (w tym nie powinno zabierać telefonu komórkowego).
● Psycholog/badacz zastępczy (jak również rodzic bądź nauczyciel wspomagający)
powinien być wyposażony w środki ochrony osobistej: przyłbicę/maseczkę
zasłaniającą nos i usta oraz rękawiczki. Biorąc pod uwagę charakter badań (m.in.
potrzebę odczytywania z ust podczas badania) oraz grupę badaną – osoby o
specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym osoby z niepełnosprawnością, zaleca się
stosowanie przez psychologa przyłbicy, maseczki zaś w wypadku pozostałych osób
obecnych podczas badania, czyli rodziców lub nauczyciela wspomagającego. Ze
względu na charakter badania (testy językowe – konieczność oceny poprawności
fonologicznej wypowiedzi) badany nie będzie zobligowany do stosowania maseczki,
chyba, że wytyczne obowiązujące w danej placówce również zobowiązują dziecko do
zasłania ust i nosa. W tym wypadku zostanie użyta przyłbica.
● Przed i po każdym badaniu psycholog powinien umyć lub zdezynfekować ręce.
● Na początku spotkania psycholog/badacz zastępczy powinien poinformować
dzieci i młodzież, w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych,
o wymaganiach sanitarnych, a także o konsekwencjach, jakie niesie ze sobą
nieprzestrzeganie zasad higieny.
● Po skończonym badaniu jednorazowe środki ochrony osobistej należy wyrzucić do
zamykanego kosza na śmieci z włożonym workiem foliowym.

3. W zakresie warunków zdrowotnych:
● W badaniu biorą udział osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących
chorobę zakaźną (dotyczy to zarówno dziecka, jak i psychologa/badacza oraz
ewentualnych osób obecnych podczas badania).
● W dniu badania psycholog/badacz oraz uczestnicy badania: dziecko, opiekun,
ewentualnie nauczyciel wspomagający powinni mieć zmierzoną temperaturę celem
sprawdzenia, czy nie ma mają gorączki (oświadczenie).
● W badaniu nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały
kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej COVOD-19, podejrzaną o
zakażenie lub gdy osoby zamieszkujące z psychologiem/osobą badaną przebywają na
kwarantannie/ w izolacji).
UWAGA! Psychologowie/badacze zastępczy prowadzących badania bezpośrednie
w dniu badania składają oświadczenie dotyczące aktualnego stanu zdrowia, wykonania
pomiaru temperatury, braku kontaktu z osobą zarażoną, niepodleganiu kwarantannie
(Załącznik 1). Wymagane jest również złożenie oświadczenia przez rodzica/opiekuna
prawnego dziecka uczestniczącego w badaniu dotyczące stanu zdrowia badanego
(Załącznik 2) – jeśli rodzic złożył takie oświadczenie w przedszkolu/szkole nie ma
konieczności jego powielania.

Opracowane na podstawie:
1. Wytyczne GIS, MZ i MEN:
Wytyczne GIS, MZ i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole
podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 – aktualizacja z dn. 4.06.2020 r.
Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna z dn.
15.05.2020 r.
Rekomendacje GIS – zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka z dn. 15.05.2020 r.
Rekomendacje dotyczące procedur działania poradni psychologiczno-pedagogicznych
dla dzieci i młodzieży w zakresie zapobiegania COVID-19 z dn. 27.05.2020 r.
https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men
https://www.gov.pl/web/edukacja/otwarcie-przedszkoli-pytania-i-odpowiedzi
https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Wytyczne-GIS-%c5%bc%c5%82obkiprzedszkola-Pierwsza-aktualizacja.pdf
2. Komunikat Pandemia a diagnozowanie w poradniach psychologicznopedagogicznych Pracowni Testów Psychologicznych z dn. 13.05.2020 r.
http://www.practest.com.pl/pandemia-diagnozowanie-w-poradniach-psychologicznopedagogicznych
3. Pismo Rady Poradnictwa do GIS oraz odpowiedź GIS z dn. 5.05.2020 r. oraz
załącznik (Interim guidance for environmental cleaning in non-healthcare facilities
exposed to SARS-CoV-2)
http://www.radaporadnictwa.pl/images/pliki/GIS.pdf
http://www.radaporadnictwa.pl/images/pliki/pismo_do_zwi%C4%85zku.pdf
http://www.radaporadnictwa.pl/images/pliki/raport_-_zalacznik_do_pisma.pdf

