
Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania ,  

przeciwdziałania COVID-19  

wśród uczniów, ich rodziców/ opiekunów prawnych 

w czasie prowadzenia terapii logopedycznej. 

 

Postanowienia ogólne: 

1. W terapii logopedycznej mogą uczestniczyć tylko  uczniowie ,którzy nie mają objawów 

chorobowych oraz w ciągu 14 dni nie mieli kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem, osobą 

objętą kwarantanną. 

2. W gabinecie logopedycznym może przebywać do 4 osób ( nie licząc specjalisty), z zachowaniem 

zasady dystansu 1,5 metra.  

3. Na konsultacje, spotkania z logopedą przychodzi jeden rodzic/opiekun prawny ( tylko uczniów 

nowo objętych terapią ) po wcześniejszym telefonicznym  umówieniu się ze specjalistą, by 

uniknąć większej ilości osób w gabinecie. Rodzic / opiekun prawny używa na spotkaniu  maseczki 

/przyłbicy zgodnie z  obowiązującymi przepisami i  stosowne dokumenty podpisuje własnym 

długopisem. 

4. Uczeń, rodzic/opiekun prawny po każdorazowym wejściu do  gabinetu logopedycznego powinien 

, zdezynfekować , umyć ręce z zachowaniem  zasad bezpieczeństwa. 

5. Kontakt rodziców/opiekunów prawnych z logopedą preferowany telefoniczny, przez dziennik 

celem ograniczenia do minimum spotkań. 

6. Na spotkanie z logopedą  należy przychodzić punktualnie- zgodnie z wyznaczonym czasem  

i terminem z zachowaniem wszelkich obostrzeń. 

7.  Logopeda prowadzi terapie logopedyczną w  sali  11 A. 

 

Terapia uczniów z logopedą: 
 

1.Uczestnictwo  uczniów w terapii logopedycznej  przebiega z nowym  rygorem bezpieczeństwa:  

a) Uczniowie klas O- III podczas terapii nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa , jak  

i logopeda. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia. 

b) Uczniowie od klas IV -VIII na terapię logopedyczną przychodzą w maseczce/ przyłbicy, na czas 

zajęcia maseczka/ przyłbica zostaje  zdjęta . 

c) Po wejściu do gabinetu logopedycznego uczniowie dezynfekują lub myją ręce . 

2.Na terapię logopedyczną uczniowie przychodzić punktualnie lub 5 min. wcześniej, by uniknąć tłoku 

na korytarzu z zachowaniem wszelkich obostrzeń. 

3.Na terapii logopedycznej między uczniem, a logopedą jest zachowany odstęp oraz  przegroda 

ochronna z pleksi . 

4. Terapii logopedyczna z uczniami będzie prowadzona indywidualnie lub w grupach ( do 4 osób)  

z zachowaniem wszelkich obostrzeń. 

5.Na terapii logopedycznej z uczniem  wykorzystywany jest  niezbędny materiał dydaktyczny  

(np. zalaminowane ilustracje, obrazki),które po zajęciu są zdezynfekowane oraz jednorazowego 

użytku np. słomki , szpatułki. 

6.Po zakończeniu terapii logopedycznej uczeń  otrzymuje  od logopedy materiał do ćwiczeń . 

7.Uczniowie klas od  I-VIII na  terapii logopedycznej  korzystają z własnych przyborów szkolnych 

oprócz uczniów  klas „O”- którzy korzystają z kredek w gabinecie ( po każdym zajęciu kredki są 

zdezynfekowane). 

8.Uczniowie na terapię logopedyczną nie przynoszą swoich zabawek, niepotrzebnych przedmiotów.  

9.W przypadku stwierdzenia u ucznia  podejrzenia objawów  zarażenia się wirusem  COVID- 19 

niezwłocznie zostaje poinformowany Dyrektor i zostają podjęte kroki mających na celu odizolowanie  

dziecka do odrębnego pomieszczenia. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 


