Procedura przeprowadzania
zajęć fizjoterapeutycznych i Integracji Sensorycznej
w ramach rządowego programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”
obowiązująca od 4 maja 2020r.
w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rykach
w okresie stanu epidemii COVID-19 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
Wytyczne zostały podzielone na dwie części:
I. Zapewnienie bezpieczeństwa fizjoterapeucie, dzieciom jak i rodzicom/opiekunom.
II. Zapewnienie bezpieczeństwa w pomieszczeniach Poradni.

I. Zapewnienie bezpieczeństwa fizjoterapeucie, dzieciom, rodzicom/opiekunom:
1. Wyposażenie obsługi gabinetu w środki ochrony indywidualnej w tym, maski lub
przyłbice oraz środki do dezynfekcji rąk i przyrządów, przyborów, powierzchni,
termometr.
2. Zalecenia dla fizjoterapeuty:
o Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć
ręce wodą z mydłem.
o Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas
wykonywania obowiązków.
o Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (co
najmniej 2 metry).
o Regularnie często i dokładnie dezynfekować dłonie środkiem na bazie alkoholu
(min. 60%).
o Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak
najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
o Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
o Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne,
szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji
powierzchni dotykowych takich jak przyrządy i przybory wykorzystywanych do
przeprowadzenia zajęć.
o Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi
stykają się klienci, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł,
włączniki do świateł czy biurka.
3. Zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia pomieszczeń.
4. Zapewnienie możliwości korzystania przez dzieci i ich rodziców z pomieszczeń
higieniczno-sanitarnych Ręce należy myć zgodnie z umieszczoną tam instrukcją mycia
rąk.
5. W razie podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19 u dziecka / rodzica / opiekuna należy
postępować zgodnie z procedurami postępowania w tym zakresie.

II. Zapewnienie bezpieczeństwa w pomieszczeniach Poradni:
Procedury na czas przed rozpoczęciem zajęć:
1. Przed rozpoczęciem zajęć należy przeprowadzić wywiad telefoniczny, którego celem jest
ustalenie występowania u danej osoby objawów choroby lub ryzyka narażenia na chorobę.
2. Na zajęcia przychodzą wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych.
3. Nie należy przychodzić na zajęcia, jeżeli ktoś z domowników dziecka przebywa na
kwarantannie lub w izolacji.
4. Rodzic/opiekun małoletniego i dziecko powyżej 4 roku życia muszą nosić maseczki
ochronne.
5. Dziecko, jak i jego rodzic/opiekun, przy wejściu do gabinetu dezynfekują ręce.
Wykonywany jest również pomiar temperatury.
6. Nie należy podawać ręki przy powitaniu.
7. Dziecko przychodzi na zabiegi wyłącznie z niezbędnymi przedmiotami.
8. Grafik pracy pracowników oraz grafik przyjęć dzieci należy układać tak, aby nie
doprowadzić do gromadzenia się dzieci w poczekalni.
9. W przypadku usług świadczonych w domu dziecka, fizjoterapeuta przed wejściem do
pomieszczenia zakłada maseczkę, przyłbice, rękawiczki (zależnie od potrzeb).
Procedury w trakcie prowadzenia zajęć:
1. W stosunku do dzieci:
o Obowiązkowe noszenie maseczek przez klientów (dzieci powyżej 4 lat).
2. Związane z warunkami pracy:
o Zachować bezpieczną odległość od rodzica/opiekuna co najmniej 2 metrów.
3. W stosunku do pracowników gabinetu:
o Obowiązkowe noszenie maseczek medycznych bądź przyłbic.
Procedury po przeprowadzonych zajęciach:
1. Po przeprowadzeniu zajęć następuje dezynfekcja stanowiska (wszystkich przedmiotów,
z którymi pacjent miał kontakt w trakcie zabiegu – w tym materace, przybory i przyrządy
do ćwiczeń).
2. Od zakończenia dezynfekcji musi minąć rekomendowany przez producenta preparatu
dezynfekcyjnego czas, zanim następne dziecko zostanie obsłużone na tym samym
stanowisku. Należy wywietrzyć pomieszczenie przed przyjęciem następnego dziecka.
3. W przypadku usług świadczonych w domu dziecka, fizjoterapeuta po zakończeniu zajęć
dezynfekuje wszystkie przedmioty z którymi dziecko miało kontakt w trakcie zabiegu –
w tym materac, przybory i przyrządy do ćwiczeń.
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