PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19 OBOWIĄZUJĄCE W STOWARZYSZENIU NA RZECZ WSPOMAGANIA
ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY TITUM W RZESZOWIE
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Odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z przyprowadzeniem dziecka na zajęcia terapeutyczne, tym
samym na narażenie na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 jest po stronie rodzica/opiekuna prawnego.
Terapeuta podczas realizacji wszystkich czynności przy pacjencie zobowiązany jest do stosowania
maksymalnie bezpiecznych, możliwych do pozyskania środków ochrony indywidualnej (zgodnie z zaleceniami
GIS, WHO) zapewniających bezpieczeństwo zarówno terapeucie jak i pacjentowi (obowiązek noszenia
maseczek medycznych, dezynfekcja/mycie rąk zgodnie z obowiązującymi standardami).
Ze względów epidemiologicznych budynek Centrum Terapii Titum (poza uzasadnionymi przypadkami –
decyduje terapeuta, wtedy może przebywać tylko jeden rodzic/opiekun) jest wyłączony z użycia dla
rodziców/opiekunów, może w nim przebywać tylko pacjent pod opieką terapeuty.
Nie zaleca się uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych rodzica/opiekuna, poza uzasadnionymi
przypadkami (decyzję podejmuje terapeuta, wtedy może uczestniczyć tylko jeden rodzic/opiekun)
Wizyta terapeutyczna:
I.
Prosimy o przybycie na miejsce terapii nie wcześniej niż 5 minut przed wyznaczonym terminem wizyty
i przed drzwiami wejściowymi oczekiwać terapeuty
II. Prosimy o przestrzeganie zalecanej bezpiecznej odległości od terapeuty
III. Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć rodzic/opiekun przekazuje terapeucie podpisane oświadczenia
dotyczące ryzyka zachorowania na Covid – 19.
IV. Do budynku nie będą wpuszczani: pacjenci oraz rodzice/opiekunowie z objawami chorobowymi
wskazującymi na infekcję
V. Przed rozpoczęciem zajęć terapeuta mierzy pacjentowi (oraz rodzicowi/opiekunowi, jeśli
z uzasadnionych powodów uczestniczy w terapii lub będzie oczekiwał w poczekalni budynku)
temperaturę, jeżeli u którejś z osób będzie wyższa niż 37°C, terapeuta ma prawo odmówić przyjęcia
pacjenta
VI. Po wejściu do budynku każdy pacjent, rodzic/opiekun ma obowiązek zdezynfekować ręce
przygotowanym płynem. Terapeuta dezynfekuje pacjentowi dłonie przygotowanym płynem, dziecku do
6 r.ż. myje ręce wodą i mydłem
VII. Opiekun/rodzic, który uczestniczy w terapii lub oczekuje na korytarzu, ma obowiązek zachować
bezpieczną odległość od innych (min. 2 metry), posiadać maseczkę i rękawiczki ochronne
VIII. W razie zajęć, które pacjent ma jedne po drugich, rodzic /opiekun jest zobowiązany zagwarantować
bezpieczeństwo oraz całkowitą opiekę w trakcie oczekiwania na kolejne zajęcia
IX. Jeżeli podczas trwania terapii terapeuta stwierdzi niepożądane objawy u pacjenta (i/lub
rodzica/opiekuna, jeśli uczestniczy w terapii), ma prawo tę terapię przerwać i zakończyć
X. Po zakończeniu zajęć terapeuta dezynfekuje pacjentowi dłonie przygotowanym płynem, a dziecku do
6 r.ż. myje mu ręce wodą i mydłem, przyprowadza dziecko rodzicowi/opiekunowi
Zabronione jest przynoszenie zabawek i innych przedmiotów przez pacjenta na zajęcia.
Po zajęciach odbywających się w danym gabinecie przewiduje się przerwę przed następnymi zajęciami na
wietrzenie i dezynfekcję gabinetu oraz wszystkich elementów wyposażenia, z którymi pacjent miał kontakt.
W przypadku, wystąpienia u pacjenta niepokojących objawów chorobowych podczas trwania zajęć,
rodzic/opiekun zobowiązuje się do każdorazowego odbierania telefonu od terapeuty prowadzącego zajęcia
i odebrania dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w budynku pomieszczenia do izolacji.
Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zapoznać się z informacjami na temat zakażenia wirusem SARS-CoV2, zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TITUM
Rzeszów, ul. Kwiatkowskiego 48a, 35-311 Rzeszów
www.titum.pl

