
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne wracają do pracy stacjonarnej.

Od 6 maja do pracy stacjonarnej wracają poradnie psychologiczno-pedagogiczne – informuje
na swojej stronie internetowej MEN.
 
Od 4 maja zostaje uruchomiona rehabilitacja lecznicza. 

Ministerstwo  Edukacji  Narodowej  podało  na  swojej  stronie  informację,  że  od  6  maja  pracę
w swoich siedzibach podejmą także poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
 
„Bezpośrednia  praca  z  dziećmi  i  młodzieżą  najczęściej  dotyczy  spotkań  indywidualnych,  a  jej
realizacja  jest  bardziej  efektywna w osobistym kontakcie.  Dlatego też przywracamy stacjonarną
pracę  poradni  psychologiczno-pedagogicznych.  Rozpoczyna  się  czas  diagnozowania  dzieci
i  uczniów w celu  wydania  stosownych opinii  i  orzeczeń,  ważnych dla  przyszłości  edukacyjnej
i dalszych losów dzieci. Nie ma możliwości, aby otrzymać je zdalnie. Stąd potrzeba powrotu do
stacjonarnej pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych. Natomiast czynności, które nie muszą
być  realizowane  w  budynku  poradni,  mogą  być  nadal  prowadzone  z  wykorzystaniem  metod
i technik na odległość” – brzmi komunikat MEN.
Jeśli  zatem Waszym dzieciom kończy się termin orzeczenia lub/ i potrzebne jest  nowe badanie
możecie Państwo już korzystać z pomocy PPP. 

Rękawiczki w sklepach obowiązkowe? Sprawdź, kto nie musi ich zakładać

Osoby, którym nie pozwala na to stan zdrowia nie muszą nosić rękawiczek jednorazowych
podczas zakupu towaru lub usług – to nowy zapis w przepisach obowiązujący od 26 kwietnia
2020 r.
 
Tego dnia weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 
2020 r. poz. 750). 
 
Rozporządzenie wprowadza zapis, według którego obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek 
podczas zakupu towarów i usług nie dotyczy „osób, które nie mogą zakładać lub zdejmować 
rękawiczek z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych,
niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub 
osoby mającej trudności z samodzielnym założeniem lub zdjęciem rękawiczek; okazanie 
orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane” (par. 9 ust 8a).

Źródło; www.niepelnosprawni.pl
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