
 
 

Zasady współpracy w okresie pandemii 
 

Szanowna Pani, Szanowny Panie! 
W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, a także w trosce o bezpieczeństwo 
nas wszystkich, prezentujemy poniżej zbiór wytycznych. Będziemy bardzo wdzięczni 
za ich przestrzeganie. 
 
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami: 

1. W przypadku zauważenia u siebie niepokojących objawów typowych dla         
koronawirusa, prosimy o skontaktowanie się z Terapeutą w celu zmiany          
terminu spotkania. Podobnie w przypadku kontaktu z osobą chorą lub          
przebywającą na kwarantannie prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym         
fakcie Terapeuty w celu zmiany terminu spotkania. Jeśli przyjdą Państwo na           
sesję wykazując niepokojące objawy, Terapeuta ma prawo odmówić        
prowadzenia spotkania i poprosić, abyście Państwo opuścili Centrum. W         
takim przypadku ponosicie Państwo koszty tego spotkania. 

2. Prosimy o przestrzeganie oficjalnie obowiązujących zasad sanitarnych       
związanych z zasłanianiem nosa oraz ust w pomieszczeniach zamkniętych.         
Jeśli macie Państwo taką możliwość, preferowaną formą zabezpieczenia jest         
przyłbica, ponieważ umożliwia ona komunikację niewerbalną.  

3. Zaraz po wejściu do gabinetu prosimy o zdezynfekowanie dłoni. Płyn do           
dezynfekcji znajduje się na stoliku w korytarzu. 

4. W miarę możliwości prosimy o niedotykanie klamek, drzwi, włączników         
światła, stolików. Terapeuta otwiera i zamyka drzwi. 

5. Prosimy o punktualne przychodzenie na spotkania - poczekalnia jest         
wyłączona z użytku. Osoby towarzyszące również nie mają możliwości, by          
czekać w Centrum. W tym czasie możecie Państwo udać się do parku przy pl.              
Serkowskiego (5 min od Centrum) lub do jednej z kawiarnii przy ul.            
Staromostowej (10 min od Centrum, przy Kładce Bernatka).  

6. Do Państwa dyspozycji pozostaje wc naprzeciwko drzwi wejściowych.        
Prosimy jednak o korzystanie z niego jedynie w razie pilnej potrzeby. 



7. Możliwość poczęstunku wodą, kawą, herbatą została zawieszona. W razie         
potrzeby, prosimy o zaopatrzenie się w napoje we własnym zakresie (np.           
naprzeciwko Centrum znajduje się Żabka). 

8. Prosimy, aby mieli Państwo ze sobą własny długopis :) 
9. Prosimy nie przesuwać foteli, są one rozstawione na odległość 2 metrów. 
10.Prosimy o niekorzystanie z telefonów komórkowych w Centrum (także ich          

niewyciąganie, niekładzenie na stoliku, itp.). 
11.W miarę możliwości prosimy o płatność przelewem (nie ma opcji płatności           

kartą). 
 
 

Dziękujemy za współpracę! 
 


