
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W PLACÓWCE W CZASIE EPIDEMII COVID-19 

ZASADY OGÓLNE 

• W celu zmniejszania ryzyka przenoszenia zakażenia rejestracja odbywa się telefonicznie 

lub w inny zdalny sposób. Należy szeroko informować pacjentów o konieczności kontaktu 

telefonicznego w celu ustalenia możliwości wizyty oraz zorganizować rejestrację tak, 

aby pacjent przebywał w odległości minimum 1,5 m. 

• Podczas rozmowy telefonicznej rejestracja powinna przeprowadzić ankietę wstępnej 

kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV–2 (można wykorzystać pytania 

z ankiety kwalifikacji – zał. nr 1) oraz poinformować o obowiązujących w placówce środkach 

ostrożności. 

• Podczas rozmowy telefonicznej bądź drogą mailową terapeuta lub właściciel placówki może 

przeprowadzić typowy krótki wywiad z Rodzicem Pacjenta celem zmniejszenia czasu 

kontaktu/ ekspozycji małego pacjenta na ewentualne patogeny (załącznik nr 2 – Ankieta 

pediatryczna). 

• Przy wejściu do Placówki każdy pracownik, pacjent oraz jego opiekun ma obowiązek 

zdezynfekować ręce. 

• Pacjent (jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny) powinien otrzymać, wypełnić 

i podpisać przed każdą wizytą ankietę kwalifikacji bądź przy kolejnym spotkaniu aktualizację 

ankiety (załącznik nr 1 – Ankieta kwalifikacji) dotyczącą ryzyka zachorowania na covid-19. 

• Terapeuta oraz osoby współpracujące z nim podczas procesu terapeutycznego muszą 

przed rozpoczęciem pracy każdego dnia wypełnić i podpisać aktualizację ankiety (załącznik 

nr 1 – Ankieta kwalifikacji) dotyczącą ryzyka zachorowania na covid-19. 

• W placówce wytycza się strefy bezpieczeństwa pacjentów. Każdy pacjent do gabinetu 

wchodzi wyłącznie w towarzystwie terapeuty co umożliwi bezpieczne przemieszczanie się na 

terenie placówki. 

• Grafik przyjmowania pacjentów układany jest tak, aby nie doprowadzać do gromadzenia się 

pacjentów w poczekalni. Pacjent umawiany jest na konkretną godzinę. Odległość osób 

przebywających w jednym pomieszczeniu to minimum 2 m. 

• Umożliwia się pacjentowi (jego przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi 

faktycznemu) kolejnej dezynfekcji rąk przy wejściu do gabinetu i przy jego opuszczaniu. 

• Personel jest zaopatrzony w środki ochrony indywidualnej (jednorazowe lub wielorazowe). 

• Obecność osoby bliskiej przy udzielaniu usługi możliwa jest w wyjątkowych sytuacjach, 

jednakże opiekun pacjenta posiada jednorazową maseczkę ochronną oraz jednorazowe 



rękawice, w które sam się zaopatruje. Rękawiczki należy zdezynfekować przed wejściem 

do gabinetu. 

• W przypadku pacjentów poniżej 2. r.ż. lub prezentujących 3,4,5 st. w skali GMFCS, czy głęboki 

poziom niepełnosprawności należy zobowiązać przedstawiciela ustawowego lub opiekuna 

faktycznego do przynoszenia na każdy dzień terapii podkładów jednorazowych. 

• Małoletniemu pacjentowi w czasie terapii może towarzyszyć wyłącznie jeden opiekun. 

• Rodzic/ Opiekun przed i po kontakcie ze śliną czy inną wydzieliną dziecka, przed i po zmianie 

pieluchy, ściąga bezpiecznie rękawiczki, wyrzuca do zamkniętego kosza z czerwonym 

workiem, a następnie myje ręce mydłem bądź je dezynfekuje i ubiera nowe rękawiczki. 

• Podczas udzielania świadczeń ambulatoryjnych unika się zbyt dużego 

obłożenia/zagęszczenia w placówce. 

PRZYJĘCIE PACJENTA 

• W przypadku wywiadu epidemiologicznego dodatniego lub objawów infekcji (gorączka, 

kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, uczucie duszności, inne nietypowe) 

na podstawie informacji wynikających z ankiety przeprowadzonej przez rejestrację 

stwierdzenie znaczącego ryzyka zakażenia wirusem SARS CoV-2 - zasadna jest odmowa 

udzielania świadczenia. 

• W przypadku wywiadu epidemiologicznego ujemnego i braku objawów infekcji (gorączka, 

kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, uczucie duszności, inne nietypowe) – 

stwierdzenie niewielkiego ryzyka zakażenia wirusem SARS CoV-2/ - udzielenie świadczenia 

przy zachowaniu standardowych form ostrożności: 

• Terapeuta zobowiązany jest do dezynfekcji rąk, ich mycia zgodnie z obowiązującymi 

standardami. Instrukcja prawidłowego mycia rąk znajduje się przy każdym węźle 

sanitarnym. 

• Należy zadbać o częste przeprowadzanie dezynfekcji sprzętu, stolików, biurek, klamek, 

lad, poręczy, dozowników na preparaty do higieny rąk, dozowników na ręczniki 

jednorazowe, pojemników na odpady 

• Przybory, aparatura medyczna i sprzęt, zabawki używane podczas terapii powinny 

zostać przed i po zakończeniu pracy zdezynfekowane. 

 


