Zasady funkcjonowania Regionalnego Punktu Diagnozy i Terapii FASD
z zachowaniem następujących wymogów sanitarnych:
1) umawianie telefonicznie dzieci na konsultację diagnostyczną na konkretny dzień
i godzinę przez koordynatora Punktu FASD;
2) jeden dzień przed zaplanowaną wizytą, koordynator Punktu przeprowadzi
telefonicznie rozmowę z rodzicem/opiekunem dziecka, pod kątem ryzyka zakażenia
wirusem SARSCoV-2, która stanowić będzie wstępną kwalifikację do udziału
w konsultacji diagnostycznej, mającej się odbyć w dniu następnym. Do tego celu
wykorzystana zostanie treść ankiety wstępnej kwalifikacji. W przypadku udzielenia
odpowiedzi wskazującej na ryzyko zakażenia wirusem SARSCoV-2., konsultacja
zostanie odwołana i odbędzie się w innym terminie;
3) przyjście rodzica/opiekuna z dzieckiem, o innej godzinie niż ustalona może
skutkować odmową przeprowadzenia konsultacji w tym dniu;
4) na terenie RCPS wraz z umówionym do diagnozy dzieckiem może przebywać
tylko 1 osoba (jeden opiekun dziecka);
5) wejście na teren RCPS możliwe jest po uprzednim zdezynfekowaniu dłoni
dostępnym środkiem dezynfekującym, w miejscu do tego wyznaczonym. Dziecko
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do zasłaniania nosa i ust z wyjątkami wynikającymi z przepisów powszechnie
obowiązujących;
6) przed rozpoczęciem konsultacji rodzic/opiekun dziecka wypełni i podpisze
ankietę wstępnej kwalifikacji (przedłożoną przez koordynatora Punktu), zmierzona
zostanie temperatura ciała dziecka i rodzica/opiekuna. W trakcie kontaktu
z dzieckiem oraz rodzicem/opiekunem dziecka, koordynator Punktu zobowiązany
jest do zasłaniania nosa i ust;
7) wypełnienie i podpisanie ankiety wstępnej kwalifikacji oraz prawidłowy
wynik temperatury ciała jest warunkiem bezwzględnie koniecznym do tego aby
mogła odbyć się konsultacja dziecka przez psychologa/lekarza;
8) po wejściu do gabinetu i przed przystąpieniem do badania, rodzic/dziecko ma
obowiązek dezynfekcji rąk płynem, który będzie dostępny w każdym pomieszczeniu.
Osoba diagnozująca będzie miała zasłonięte usta i twarz;
9) po zakończeniu każdej konsultacji diagnostycznej, wszystkie pomieszczenia,
w których przebywało dziecko oraz rodzic/opiekun dziecka zostaną zdezynfekowane;

10) minimalny czas pomiędzy kolejnymi konsultacjami mającymi miejsce w tym
samym pomieszczeniu wynosi 15 minut;
11)
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w jednym pomieszczeniu to jedno dziecko i jeden rodzic/opiekun dziecka
(nie wliczając osoby diagnozującej lub koordynatora Punktu);
12) na terenie RCPS obowiązuje zasada dystansowania się od innych osób, w tym
pracowników - wymagane jest zachowanie 2 m odległości między Interesantem
a pracownikiem. Na terenie Punktu FASD należy zachować bezpieczną odległość,
możliwie do sytuacji;
13) w trakcie przebywania na terenie RCPS dziecko zgłoszone na konsultacje
oraz rodzic/opiekun dziecka mają obowiązek stosowania się do komunikatów
i oznaczeń dotyczących zasad przemieszczania się, w szczególności nie należy
samodzielnie przemieszczać się do innych miejsc i pomieszczeń niż umówione
(tj. Regionalny Punkt FASD).
14) umówiona wizyta w Regionalnym Punkcie FASD nie zwalnia z obowiązku
odbywania kwarantanny lub innej formy izolacji przewidzianych w związku
z trwającym stanem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARSCoV-2.
Z uwagi na bezpieczeństwo innych Interesantów i pracowników RCPS
w przypadkach budzących wątpliwość co do stanu zdrowia Interesanta,
w szczególności z uwagi na jego zewnętrzne objawy chorobowe, Interesantom
może zostać uniemożliwione wejście na teren urzędu.

