
Zasady uczęszczania na konsultacje, sesje terapeutyczne oraz zajęcia grupowe                                                            
do Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia KLANZA w Białymstoku w okresie epidemii 

 
1. Do Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia KLANZA w Białymstoku może wejśd tylko i wyłącznie osoba 

bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, z temperaturą ciała poniżej 37,5°C, 
nie przebywające na kwarantannie lub w izolacji domowej oraz gdy jej domownicy nie przebywają na 
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

2. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji to żaden jego domownik nie przychodzi do 
Centrum. Fakt ten należy  zgłosid pracownikowi recepcji Centrum telefonicznie: 85/652-54-94 

3. Uczestnicy zajęd/konsultacji/sesji 
- przychodzą do Centrum nie wcześniej niż na 10 minut przed rozpoczęciem zajęd/konsultacji/sesji 
- swoje wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sali/gabinetu odkładając w wyznaczone przez pracownika 
Centrum miejsce 
- oczekują na terapeutę w przestrzeni poczekalni zachowując odstęp 1,5 metra od innych osób 
- mają zasłonięte usta i nos  
- dezynfekują dłonie wchodząc do każdej przestrzeni zamkniętej  Centrum 
- po zakooczonych zajęciach/sesji  wychodzą z Centrum wyjściem głównym budynku – bez konieczności 
ponownego wchodzenia do przestrzeni poczekalni. 

4. Pacjent – dziecko może byd przyprowadzane do Centrum i odbierane tylko przez 1 rodzica lub upoważnioną 
osobę bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.  

5. Rodzice pacjentów nastoletnich – o ile wyrazi na to zgodę terapeuta na czas sesji  lub zajęd dziecka mogą 
przebywad poza siedzibą Centrum. W wyjątkowych sytuacjach, które wymagają ich obecności 
rodzic/opiekun oczekuje na dziecko w poczekalni Centrum, stosując zasady bezpieczeostwa 
epidemiologicznego: 
- dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników Centrum oraz innych osób min. 1,5 m; 
-  obowiązkowe stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk 
- oczekiwanie w jednym miejscu bez zbędnego przemieszczania się w przestrzeni poczekalni 
- nie rozmawianie prze telefon w przestrzeni poczekalni 
- trzymanie przy sobie swoich rzeczy oraz nakryd wierzchnich. 

6. Z powodu podobieostwa objawów COVID-19 i alergii (np. katar, kaszel) oraz niemożności stwierdzenia z 
pewnością, iż opisane wyżej objawy nie są skutkiem zakażenia wirusem, w czasie trwania epidemii będą 
brane pod uwagę zaświadczenia dotyczące występującej u dziecka alergii wystawione tylko przez lekarza 
pediatrę/rodzinnego lub specjalistę. 

7. W czasie samodzielnego pobytu dziecka w Centrum rodzice są zobowiązani do odbierania telefonów z 
Centrum lub jak najszybszego kontaktu z Centrum.  

8. Rodzic wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka, jeżeli zaistnieje taka koniecznośd w przypadku 
wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 

9. W Centrum prowadzi się rejestr wszystkich osób z zewnątrz wchodzących do budynku. W razie zaistnienia 
sytuacji podejrzenia zakażenia na terenie Centrum rejestr jest udostępniany właściwym służbom 
sanitarnym zgodnie z przepisami prawa.  

 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Zasadami uczęszczania do Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia 
KLANZA w Białymstoku w okresie epidemii i zobowiązuję się do ich przestrzegania,  udzielania niezbędnych 
informacji w zakresie bezpieczeostwa epidemiologicznego Centrum Pomocy Dzieciom zgodne z prawdą i zdaje 
sobie sprawę, że zatajenie istotnych informacji związanych z koronawirusem naraża mnie na odpowiedzialnośd 
cywilną (odszkodowawczą), również na odpowiedzialnośd karną.  

 
……………..………………………….            ………………………………………………………………………………………………………………………  
                    data                                 czytelny podpis korzystającego/ czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 
Oświadczam, że zostałem/am poinformowana/y, że wyrażając zgodę na wizytę w Centrum Pomocy Dzieciom 
Stowarzyszenia KLANZA w Białymstoku pomimo zastosowania środków ochrony może dojśd do zakażenia SARS 
CoV-2, lub innym drobnoustrojem przenoszonym drogą kropelkową. Rozumiem i w pełni akceptuję powyższe 
ryzyko zakażenia się lub /i moich dzieci oraz ryzyko powikłao COVID-19, a także możliwośd przeniesienia 
zakażenia na inne osoby. Świadomie decyduję się na skorzystanie z tego rodzaju pomocy bezpośredniej.  
  

……………..………………………….            ……………………………………………………………………………………………………….………………  
                    data                                 czytelny podpis korzystającego/ czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 
 
 
 



 
 
W przypadku konieczności wynikającej z pojawienia się przesłanek wskazujących na możliwośd pozytywnego 
wyniku na obecnośd wirusa COVID-19 u osoby z personelu lub podopiecznych Centrum Pomocy Dzieciom 
Stowarzyszenia KLANZA w Białymstoku, wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobowych odpowiednim 
służbom sanitarno-epidemiologicznym.  
 
……………..………………………….             …………………………………………………………..………………………………………………….………  
                    data                                   czytelny podpis korzystającego czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 
Odstępuję od wszelkich ewentualnych roszczeo związanych z w/w zakażeniem wobec Centrum Pomocy Dzieciom 
Stowarzyszenia KLANZA w Białymstoku, ul. Kleeberga 8. oraz jego personelu, co potwierdzam własnoręcznym 
podpisem  

 
 
……………..………………………….            …………………………………………………………………………………………….…………………………  
                    data                                 czytelny podpis korzystającego/ czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 
 
Oświadczam, że biorę odpowiedzialnośd za realizację powyższych zasad przez moje dziecko/dzieci – 
podopiecznych do Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia KLANZA w Białymstoku :  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                imię i nazwisko dziecka/dzieci  
 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy: 
 

1. Administratorem danych osobowych jest PSPiA KLANZA Oddział Białostocki (dalej: ADMINISTRATOR) z siedzibą 
ul. Witosa 15B lok. 12, 15-660 Białystok. Z Administratorem można się kontaktowad pisemnie, za pomocą 
poczty tradycyjnej na adres: ul. Witosa 15B lok. 12, 15-660 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: 
bialystok@klanza.org.pl. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych- Andrzeja Rybus- Tołłoczko, z którym można się 
skontaktowad pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.  

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstwie art. 9 ust. 2 lit. i) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych). 

4. Przetwarzanie odbywa się w celu podjęcia stosownych działao związanych z zapewnieniem standardów bhp w 
miejscu pracy i zapobieganiem szerzeniu się chorób zakaźnych, w tym w szczególności- udostępnienia moich 
danych w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu zamieszkania oraz terminu i miejscu pobytu w 
rejonie zagrożenia i/lub dacie bezpośredniego kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem SARS-CoV-2.  

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.  
6. Administrator nie zamierza przekazywad danych do paostwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  
7. Administrator przekaże dane na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia danych osobowych, w tym 

w szczególności do: Paostwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Paostwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego lub wskazanym przez nich specjalistycznych jednostek właściwych ze względu na rodzaj 
zakażenia lub choroby zakaźnej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego lub wskazanych przez niego krajowych 
specjalistycznych jednostek właściwych ze względu na rodzaj zakażenia lub choroby zakaźnej.  

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do zakooczenia celów przetwarzania. Danych, których 
nie ma obowiązku przechowywad, będą niszczone niezwłocznie po zakooczeniu działania, którego dotyczą.  

9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

10. Skargę na działania Administratora można wnieśd do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
11. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym, koniecznym do 

wykonywania obowiązków Administratora.  
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.  

 

Ja, …............................................................................... .zapoznałem/zapoznałam się z obowiązkiem 
informacyjnym.  

….....................................................                                                         …................................................................                                                       
                      data                                                                                                                      podpis  
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