Centrum Terapii JaKto
Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa związane z pandemią Covid-19
1.

Przed każdą wizytą pacjent lub jego opiekun wypełnia ankietę epidemiologiczną. Ankieta będzie
dostępna przy drzwiach wejściowych do lokalu (zalecane jest korzystanie z własnego długopisu).
Podpisaną ankietę prosimy oddać terapeucie, lekarzowi lub w rejestracji. W razie potrzeby dziecko
oraz opiekun przed wejściem ma mierzoną temperaturę termometrem bezdotykowym.

2.

Po wejściu do lokalu Centrum Terapii JaKto należy zdezynfekować ręce, a w razie potrzeby założyć
rękawiczki jednorazowe. Noszenie rękawiczek nie zastępuje mycia rąk. Dzieciom należy umyć ręce
mydłem (Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca stosowania środków dezynfekcji u młodszych
dzieci).

3.

W czasie oczekiwaniu na spotkanie, podczas wizyty należy stosować własne środki ochrony osobistej
– maseczki, przyłbice, rękawiczki itp. oraz zachowywać bezpieczną odległość od innych osób
(przynajmniej 2 metry).

4.

Na konsultacje/wizyty przyjmowane będą osoby wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się
telefonicznym lub mailowym.

5.

Na umówioną konsultację/wizytę zgłasza się sam pacjent lub w przypadku małoletnich oraz osób z
niepełnosprawnościami w towarzystwie jednego opiekuna.

6.

Na umówioną konsultację nie może przyjść osoba, która:

a

ma objawy wskazujące na jakąkolwiek chorobę zakaźną,

b

jest w trakcie obowiązkowej izolacji lub kwarantanny związanej z zakażeniem SARS-CoV-2,

c

zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,

d

w ciągu ostatnich 14 dni miała kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie SARS-CoV-2,
zachorowanie, skierowaną do izolacji.

7.

Terapeuta/lekarz ma prawo odmówić konsultacji osobie z objawami infekcji lub objawami
wskazującymi na chorobę zakaźną.

8.

Nieobecność na konsultacji/wizycie należy zgłosić najpóźniej w dniu poprzedzającym konsultację lub
zgodnie z zasadami kontraktu podpisanego z terapeutą.

9.

Na konsultacje/wizyty należy przychodzić punktualnie na wyznaczoną godzinę.

10. W razie opóźnień związanych z przedłużaniem się poprzedzającej wizyty pacjenci oraz osoby
towarzyszące oczekują poza budynkiem Centrum Terapii JaKto. O możliwości wejścia do gabinetu
poinformuje telefonicznie terapeuta/lekarz lub rejestracja.
11. W sytuacji, gdy w lokalu przebywają jeszcze osoby, które zakończyły już konsultacje, kolejne osoby
powinny czekać przed budynkiem, aż poprzednicy wyjdą z lokalu.
12. W przypadku terapii grupowej o ustalonej godzinie rozpoczęcia spotkania do budynku wchodzą
tylko dzieci. W sytuacji spóźnienia dzieci wchodzą bezpośrednio do gabinetu.
13. Dziecko na konsultacje/terapię przyprowadza i odbiera 1 opiekun, który w miarę możliwości oczekuje
na dziecko poza budynkiem. Jeżeli opiekun czeka na dziecko w lokalu to obowiązkowo zakłada
maseczkę lub przyłbicę i rękawiczki.
14. Należy punktualnie odbierać dziecko po konsultacjach.
15. Poczekalnia jest wyłączone z użytku.

16. Na konsultacje/wizyty nie należy przynosić domowych zabawek.
17. Z poczekalni oraz gabinetów zostały usunięte wszystkie przedmioty, których nie można skutecznie i
na bieżąco dezynfekować.
18. Dziecko może korzystać z toalety wyłącznie pod opieką rodzica, opiekuna lub terapeuty, który
dezynfekuje toaletę po jej użyciu i pamięta o myciu rąk wodą z mydłem.
19. Nie wolno wchodzić do innych pomieszczeń bez zgody terapeuty (nie dotyczy toalety, która
każdorazowo po użyciu jest dezynfekowana).
20. W lokalu równocześnie może przebywać 12 osób (po 3 osoby na pokój terapeutyczny) z zachowaniem
odpowiedniego dystansu.
21. Ograniczona została liczebność grup terapeutycznych, tak aby zachować 4m2 przestrzeni na osobę.
Zajęcia odbywają się maksymalnie w grupach 4 osobowych + 1 prowadzący.
22. Rodziców prosimy o oczekiwanie przed i po zajęciach na zewnątrz.
23. Po zakończonych zajęciach prowadzący odprowadzi dzieci przed wejście budynku.
24. Pracownicy są wyposażeni w indywidualne środki ochrony osobistej – przyłbice, maseczki,
rękawiczki jednorazowe, środki do dezynfekcji.
25. Sale są dezynfekowane i wietrzone po każdych zajęciach/konsultacjach/wizytach.
26. Ciągi komunikacyjne są utrzymywane w czystości, a wszystkie powierzchnie dotykowe regularnie
dezynfekowane, w tym: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie
płaskie, w tym blaty stołów.
27. Po zakończonych zajęciach/wizycie należy umyć/zdezynfekować ręce.
28. Zrezygnowano z podawania dzieciom jakichkolwiek przekąsek w trakcie zajęć. Zakazane jest także
spożywanie posiłków na terenie Centrum.
29. W trakcie zajęć nie ma możliwości korzystania ze wspólnej wody do picia. W uzasadnionych
sytuacjach dzieci mogą przychodzić na zajęcia z własna wodą, jednak sugerujemy, aby dzieci
zaspokajały pragnienie bezpośrednio przez zajęciami.
30. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych w trakcie zajęć dziecko zostanie odizolowane w
osobnym pomieszczeniu do czasu przybycia opiekuna. Prosimy również w tym przypadku o
natychmiastowe odebranie dziecka z gabinetu. Dlatego istotne jest aby rodzice/opiekunowie
pozostawali w dostępności telefonicznej przez cały czas trwania zajęć/konsultacji/wizyty.
31. Prosimy aby dzieci nie przynosiły na zajęcia zbędnych przedmiotów np. plecaków, zabawek.
32. Prosimy o regularnie przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny (m.in. unikanie
dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, unikanie podawania ręki na powitanie,
odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania).
33. Wszelkie informacje prosimy przekazywać drogą mailową lub telefoniczną.

Z wyrazami szacunku
Zespół Centrum Terapii JaKto

