Hygienická opatření po dobu pandemie covid-19
OSVČ Psychologické poradenství a diagnostika
Psychologické poradenství a diagnostiku je možné poskytovat v provozovnách při dodržení platných
mimořádných opatření (dostupné zde https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/). Níže uvedená
vodítka a doporučení jsou v souladu s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví (MO MZ)
vydanými dne 6. 4. 2021 a platnými od 12. 4. 2021.
Klient i psycholog jsou povinni mít v provozovně nasazenou ochranu nosu a úst (MM MZ o nošení
ochranných prostředků úst a nosu)




osoby nad 15 let: respirátor nebo obdobný prostředek bez výdechového ventilu, s filtrační
účinností alespoň 94 % dle příslušných norem, např. FFP2, KN 95;
děti ve věku od 2 do 15 let mohou použít jako ochranu nosu a úst také obličejovou masku nebo
obdobný prostředek naplňující normy ČSN EN 14683+AC;
děti do 2 let a další osoby vyjmenované v opatření mít ochranu nosu a úst nemusí.

Psycholog v souladu s opatřeními (MO MZ o omezení provozu maloobchodu a služeb, MO MZ o
testování zaměstnanců malých firem a MO MZ o testování osob samostatně výdělečně činných)










nepřipustí v provozovně přítomnost více klientů, než je 1 klient na 15 m2, to obvykle znamená
poskytování pouze individuálních služeb; v případě klientů mladších 15 let může být
v provozovně přítomna dospělá doprovázející osoba;
zajistí dodržování vzdálenosti mezi klientem a psychologem alespoň 2 metry;
umístí v provozovně desinfekční prostředky pro klienty, zejména u vstupu do provozovny,
přičemž klienta upozorní na potřebu umýt si před vstupem do provozovny ruce nebo použít
desinfekční prostředky;
zajistí informování klientů o hygienických opatřeních, které je potřeba dodržovat, např.
prostřednictvím informačního plakátu u vstupu v provozovně, osobně; může být vhodné tyto
informace umístit také na webové stránky psychologa;
zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (např. větrání,
klimatizace);
pravidelně podstupuje test na přítomnost SARS-CoV-2, v případě pozitivního výsledku
postupuje dle opatření.

Dále doporučujeme








Poskytovat služby vždy pouze v dobrém zdravotním stavu, jakékoli příznaky respiračního
onemocnění nebo nachlazení na straně psychologa nebo klienta by měly vždy vést
k přeobjednání klienta na jiný termín.
Objednávat klienty ideálně tak, aby se vzájemně nesetkávali (ani v čekárně).
Mezi jednotlivými sezeními s klienty ponechávat dostatečně dlouhou pauzu pro řádné
vyvětrání a desinfekci prostor.
Desinfikovat mezi sezeními či vyšetřeními všechny plochy a předměty, jichž se klient dotýkal
(klika, dveře, křeslo, židle, stůl, počítač, pomůcky apod.).
Umýt si či desinfikovat ruce před každým setkáním s klientem, lze zvážit použití vinylových
rukavic (může být vhodné zejm. při administraci testů).
Nedotýkat se klienta, není-li to nezbytné, např. nepodávat při pozdravu ruku.

Cílem je maximálně chránit zdraví psychologa i klienta a zabránit dalšímu šíření viru Covid-19.

