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PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W SPOTiR– DZIECKO I RODZIC/OPIEKUN

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Na zajęcia do Ośrodka może zgłosić się tylko dziecko zdrowe, bez żadnych objawów chorobowych typu
kaszel, katar, gorączka. Zasada ta dotyczy również opiekuna.
Do Ośrodka należy zgłosić się 5 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia zajęć (nie wcześniej).
Zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne trwają 30 min. Pozostały czas specjalista przeznacza na dezynfekcję,
wietrzenie sali oraz zapis z przebiegu zajęć w dokumentacji medycznej.
W okresie epidemii na zajęcia do Ośrodka dziecko powinna przyprowadzać przez cały czas jedna i ciągle
ta sama osoba rodzic/opiekun prawny.
Dziecko w wieku powyżej 4 lat oraz jego rodzic/opiekun przychodząc na zajęcia muszą być odpowiednio
zabezpieczeni w środki ochrony osobistej (własne maseczki ochronne lub przyłbice), jednorazowe
rękawiczki.
Noszenie maseczki przez rodzica/opiekuna jest obowiązkowe podczas całego pobytu w Ośrodku.
Do budynku ośrodka na parter lub piętro obowiązuje jedynie wejście, od strony parkingu.
Dziecko oraz jego opiekun przy wejściu do gabinetu dezynfekują ręce oraz zakładają własne rękawiczki
ochronne.
Płyn do dezynfekcji rąk znajduje się przy wejściu do ośrodka. Każda osoba dorosła oraz dziecko powyżej
szóstego roku życia wchodząc do budynku SPOTiR są obowiązane do dezynfekcji rąk.
Dzieci do szóstego roku życia nie mają obowiązku dezynfekcji rąk, natomiast zalecane jest umycie rąk
mydłem zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi przy umywalkach.
Przy wejściu pracownik Ośrodka dokonuje pomiaru temperatury dziecku oraz opiekunowi przy pomocy
termometru bezdotykowego w celu wykluczenia objawów chorobowych.
W przypadku gdy istnieje podejrzenie choroby u dziecka, rodzica/opiekuna lub występuje gorączka 38oC
i powyżej pracownik Ośrodka ma prawo odmówić wejścia do wewnątrz.
Rodzic/opiekun wypełnia i podpisuje indywidualną ankietę aktualizacyjną, której celem jest zapobieganie
rozprzestrzeniania się Covid-19.
Wózek dziecka i odzież wierzchnią można zostawić w miejscu wyznaczonym przez pracownika Ośrodka.
Rodzic/opiekun może wchodzić z dzieckiem wyłącznie do przestrzeni wspólnej ośrodka (poczekalnia,
rejestracja, przebieralnia, toalety), z zachowaniem zasady – 1 dorosły z dzieckiem na 15 m².
Dziecko oraz jego rodzic/opiekun poruszają się w pomieszczeniach Ośrodka tylko po wyznaczonym terenie
oraz korzystają z odpowiednio opisanych, miejsc. W miejscu wskazanym przez pracownika ośrodka czekają
na specjalistę, z którym ma umówione zajęcia.
Dziecko nie przynosi na zajęcia żadnych zabawek oraz innych zbędnych przedmiotów.
Jeżeli to możliwe dziecko samo uczestniczy w zajęciach.
Jeżeli zachodzi potrzeba rodzic/opiekun może uczestniczyć w zajęciach, decyzję o tym podejmuje
specjalista.
Na zajęcia dziecko zgłasza się zaopatrzone w maseczkę lub przyłbicę. O możliwości zdjęcia maseczki przez
dziecko decyduje specjalista.
W przypadku obowiązku jej noszenia dziecko oraz rodzic/opiekun uczestniczący w zajęciach używa
maseczki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rodzic/opiekun uczestniczący w zajęciach utrzymuje bezpieczny dystans tj. odległość 2 m.
Podczas zajęć obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.
Wyjście z budynku odbywa się innymi drzwiami – przed wyjściem zaleca się dezynfekcję rąk sobie oraz
dziecku lub ich umycie.

