INFORMACJA DLA OPIEKUNÓW I PODOPIECZNYCH
O ŚRODKA REHABILITACJI DZIECI NIEPE ŁNOSPRAWNYCH
Rejestracja:
• W celu zmniejszania ryzyka przenoszenia zakażenia rejestracja odbywa się telefonicznie lub
w inny zdalny sposób (np. drogą e-mail). W celu ustalenia możliwości wizyty należy
kontaktować się z ośrodkiem telefonicznie.
• W czasie rejestracji osobistej pacjent przebywa w odległości minimum 1,5 m od osoby
rejestrującej.
• Każdego pacjenta rejestracja informuje o możliwości odbycia tele-porady lub
przeprowadzenia telerehabilitacji.
• Podczas rozmowy telefonicznej rejestracja przeprowadza ankietę wstępnej kwalifikacji w
kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2.
• Podczas rozmowy telefonicznej bądź drogą mailową fizjoterapeuta może przeprowadzić
typowy krótki wywiad z Rodzicem Pacjenta celem zmniejszenia czasu kontaktu/ ekspozycji
małego pacjenta na ewentualne patogeny (Ankieta pediatryczna).
Wejście do budynku:
Do budynku wchodzimy wejściem głównym.
• Przy wejściu do budynku (lokalu) każdy pracownik, pacjent oraz jego opiekun ma
obowiązek zdezynfekować ręce.
• Pacjent (jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny) wypełnia
i podpisuje przed każdą wizytą ankietę aktualizacyjną (Ankieta aktualizacyjna)
dotyczącą ryzyka zachorowania na covid-19.
• W ośrodku rehabilitacji wytycza się kierunek ruchu pacjentów przychodzących
z zewnątrz i poruszających się po obiekcie.
• Grafik przyjmowania pacjentów zostanie ułożony 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) kolejną dezynfekcję rąk przed wejściem do gabinetu i przy jego opuszczaniu.
Warunki terapii:
• W przypadku pacjentów poniżej 2. r.ż. lub prezentujących 3,4,5 st. w skali GMFCS, czy
głęboki poziom niepełnosprawności przedstawiciel ustawowego lub opiekuna faktyczny
jest zobowiązany do przynoszenia na każdy dzień terapii podkładów jednorazowych,
• Rodzice/opiekunowie przynoszą ze sobą zapasowe rękawiczki oraz środki higieny potrzebne do
zmiany pieluchy

• Małoletniemu pacjentowi w czasie terapii może towarzyszyć wyłącznie jeden opiekun.
• Rodzic / Opiekun pacjenta obecny podczas terapii posiada i zakłada jednorazową maseczkę
ochronną przed wejściem do gabinetu fizjoterapeutycznego oraz jednorazowe rękawice po
wcześniejszym zdezynfekowaniu rąk przy wejściu.
• Rodzic/ Opiekun przed i po kontakcie ze śliną czy inną wydzieliną dziecka, przed i po
zmianie pieluchy, ściąga bezpiecznie rękawiczki, wyrzuca do zamkniętego kosza, a następnie
myje ręce mydłem bądź je dezynfekuje i ubiera nowe rękawiczki.

• 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 stwierdzenia
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 niskiego ryzyka zakażenia wirusem SARS CoV-2 / udziela się świadczenia przy
zachowaniu standardowych form ostrożności:
• dwa razy dziennie przeprowadzana będzie dezynfekcja 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 fizjoterapii
przed i po zakończeniu pracy z pacjentem zostaną zdezynfekowane.
Powyższe zalecenia będą wymagały wprowadzenia zmian w systemie pracy ośrodka oraz
odpowiedniego ułożenia grafiku przyjęć pacjentów, by kontakt między nimi, był
sprowadzony do absolutnego minimum z zachowaniem odległości 1,5 m w czasie poniżej 15
min.

