Instrukcja rezerwacji konsultacji psychologicznej w ramach projektu
„Wsparcie psychologiczne w okresie pandemii covid-19”

Rezerwacja konsultacji
1 Gdy już zdecydujesz się na rezerwację konsultacji u jednej z naszych specjalistek kliknij na
przycisk: Przejdź do rezerwacji. Pamiętaj! Rezerwując konsultacje akceptujesz nasz
regulamin.

2. Po kliknięciu zobaczysz kalendarz z dostępnymi terminami.

3. Kliknij na dogodny dla Ciebie termin. Po prawej stronie pojawią się dostępne godziny w
danym dniu.

4. Wybierz godzinę wizyty i kliknij przycisk Confirm

5. W formularzu podaj swoje imię oraz adres email na który zostaną wysłane informację
dotyczące spotkania. Zarezerwuj wizytę klikając w przycisk Schedule Event

6. Twoja konsultacja została zarezerwowana! Na Twój adres e-mail został wysłany wpis do
kalendarza w którym znajduje się link do pokoju w którym w określonym dniu i godzinie
spotkasz się ze swoim specjalistą. Nie zapomnij dodać wydarzenia do swojego kalendarza.

Spotkanie ze specjalistą
Podczas rezerwacji otrzymałeś wiadomość z informacją o wydarzeniu - konsultacji
psychologicznej. Rozmowa z naszym specjalistą odbywa się w specjalnym internetowym pokoju
- miejscu, które zapewnia bezpieczne odbycie rozmowy online. Przed wizytą zapoznaj się z
informacjami w sekcji ‘jak prawidłowo przygotować się do konsultacji’ na stronie
https://pogotowiepsychologiczne.com.pl/zespol
1. Kilka minut przed godziną konsultacji dołącz do pokoju w którym będzie czekał na Ciebie
nasz specjalista. Wystarczy kliknąć na link w sekcji Joining info r ozpoczynający się od
meet.google.com/ Po kliknięciu na link zostaniesz automatycznie przeniesiony do pokoju.

2. Przed rozmową sprawdź czy mikrofon oraz kamera są włączone. Gdy będziesz gotowy kliknij
w przycisk Chcę dołączyć

3. Nasz specjalista może jeszcze przygotowywać się do Twojego spotkania lub nie zakończył
jeszcze poprzedniej konsultacji. Bądź cierpliwy i oczekuj na rozpoczęcie spotkania.

Zmiana terminu lub anulowanie spotkania
1. Jeśli chcesz anulować lub zmienić termin wizyty na samym dole wiadomości znajdują się
odpowiednie do tego hiperłącza. Hiperłącze na prawe od słowa Cancel powoduje anulowanie
wizyty, natomiast link przy słowie Reschedule powoduje zmianę terminu. Pamiętaj, że liczba
terminów jest ograniczona.

