
Warszawa, ……………..

COVID-19 Świadoma Zgoda

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz ogłoszonym stanem pandemii, potwierdzam, że
zostałem poinformowany, że w zgodzie z zaleceniami ekspertów oraz stanowiskiem Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, do czasu opanowania sytuacji epidemicznej
sugerowane jest, aby konsultacje, sesje psychoterapii i pomocy psychologicznej odbywały się online za pomocą
komunikatorów internetowych.

Oświadczam, że poinformowano mnie o możliwości odbywania sesji online lub zawieszenia spotkań, do
czasu opanowania sytuacji epidemicznej, jednak zdecydowałem/am się kontynuować terapię w gabinecie, w
kontakcie bezpośrednim.

Jestem świadomy/a ryzyka związanego z tą formą kontaktu. W związku z tym:

1) Zobowiązuję się do przestrzegania środków bezpieczeństwa obowiązujących w Ośrodku
Naukowo-Terapeutycznym Ogrody Zmian oraz współpracy z jego pracownikami polegającej na
podążaniu za instrukcjami sanitarnymi i odpowiadaniu na pytania o stan zdrowia

2) Zobowiązuję się do dezynfekcji rąk po wejściu do Ośrodka
3) Zobowiązuję się do zasłaniania ust i nosa maseczką podczas pobytu na terenie powierzchni

wspólnych Ośrodka
4) W przypadku kontaktu z osobą będącą nosicielem wirusa SARS-CoV-2 albo wystąpieniem u

siebie objawów takich jak: temperatura ciała powyżej 37 st C, suchy kaszel, zmęczenie;
zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym terapeuty i zaniechania wizyty w
Ośrodku

Jednocześnie, w przypadku konieczności wynikającej z pojawienia się przesłanek wskazujących na możliwość
pozytywnego wyniku na obecność wirusa COVID-19 u terapeuty, wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych
personalnych odpowiednim służbom sanitarno-epidemiologicznym. W takich przypadkach nie ma
konieczności podawania kontekstu wejścia w kontakt.

Instrukcja odbywania sesji w gabinecie w czasie pandemii COVID-19

1) Przyjdź do Ośrodka o czasie sesji. Jeśli jesteś wcześniej, poczekaj w samochodzie lub na dworze,
unikaj korzystania z poczekalni

2) Weź ze sobą maseczkę. Załóż ją przed wejściem do gabinetu. Noś w przestrzeniach wspólnych do
momentu opuszczenia Ośrodka.

3) Po wejściu do Ośrodka zdezynfekuj ręce. Terapeuta, nawet jeśli miał dotąd zwyczaj podawania Ci ręki,
teraz w sytuacji pandemii powita się z Tobą w inny sposób.

4) W przypadku chęci skorzystania z WC, użyj płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni.
5) Weź ze sobą wodę w butelce, jeśli chcesz pić w trakcie sesji.
6) W Ośrodku dostępne będą płyny do dezynfekcji rąk oraz maseczki jednorazowe.
7) Sesja może odbywać się w innym pomieszczeniu niż do tej pory.
8) Wnieś opłatę za sesję przelewem przed sesją
9) W razie pojawienia się gorączki, suchego kaszlu, zmęczenia lub innych objawów COVID-19 lub w

razie kontaktu z osobą będącą nosicielem/ką wirusa SARS-CoV-19, niezwłocznie poinformuj o
tym terapeutę.

ZAPOZNAŁEM SIĘ I ROZUMIEM POWYŻSZE INFORMACJE I INSTRUKCJE:

…………………………………………………….


