
Procedura bezpieczeństwa sanitarnego 

w związku z COVID19 - rehabilitacja 

1. Procedura obowiązuje od dnia 11 maja 2020r. do odwołania 
2. Procedura dotyczy pracowników Centrum oraz rodziców, opiekunów, dzieci i wychowanków, którzy 

uczestniczą w zajęciach prowadzonych na terenie Centrum. 
3. Celem procedury jest zabezpieczenie dzieci, wychowanków oraz ich rodzin, a także pracowników 

Centrum przed zarażeniem się koronawirusem. 

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie 

Dla rodziców: 

1. Na rehabilitację przyjmowane będą te dzieci/wychowankowie, których rodzice zgłosili wychowawcy 
chęć udziału dziecka w zajęciach. 

2. Zgłoszenia na rehabilitację przyjmowane są drogą telefoniczną,  
3. Każdy rodzic otrzyma informację o godzinach realizacji rehabilitacji. Rodzice stawiają się na 

określoną w informacji godzinę. 
4. Dzieci przyjeżdżające na rehabilitację przewozem, będą miały mierzoną temperaturę przed wejściem 

do przewozu przez wyznaczonego pracownika. 
5. Rodzice dzieci, przyprowadzając dziecko na rehabilitację, wyrażają zgodę na pomiar temperatury 

dziecka i rodzica przed wejściem na teren budynku Centrum. Pomiaru temperatury dokonuje 
wyznaczony pracownik Centrum. 

6. Rodzic, wchodząc na teren Centrum ma obowiązek odkazić dłonie płynem, który znajduje się przed 
wejściem do Centrum. W czasie pobytu na terenie Centrum rodzice zobowiązani są do stosowania 
osłony ust i nosa oraz używania rękawiczek jednorazowych. Rodzice wchodzą na teren Centrum 
klatką schodową z tyłu budynku.  

7. Rodzice przed pierwszym przystąpieniem dziecka do rehabilitacji wypełniają wywiad 
epidemiologiczny oraz zapoznawani są z czynnikami ryzyka, jakie mogą wystąpić w związku 
z COVID19 oraz z wprowadzoną procedurą. Zapoznanie się z czynnikami ryzyka i procedurą, rodzice 
zaświadczają swoim podpisem. Rodzice potwierdzają w wywiadzie swoją odpowiedzialność za 
podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia. 

8. W przypadku wystąpienia czynników ryzyka w wywiadzie lub wystąpienia jakichkolwiek objawów 
chorobowych u dziecka lub rodzica, pielęgniarka ma prawo odmówić przyjęcia dziecka na zajęcia.  

9. Przed rozpoczęciem zajęć rehabilitacyjnych rodzice odpowiedzą na pytania zawarte w ankiecie 
aktualizacyjnej. Wywiad przeprowadzany będzie przez pielęgniarkę wyznaczoną do mierzenia 
temperatury. 

10. Rodzice poruszają się tylko w strefie przeznaczonej dla nich. (parter) 
11. Wprowadza się bezwzględny zakaz wchodzenia na teren sal zajęciowych oraz przemieszczania się 

dzieci i rodziców po całym terenie Centrum. Strefa dla rodziców zostanie ograniczona taśmami. 
12. Oczekując na dziecko rodzice powinni mieć założone osłony ust i nosa oraz  rękawiczki jednorazowe, 

a także siedzieć w odległościach 2 metrów od siebie przed salą, w której zajęcia odbywa dziecko. 
Zobowiązuje się rodziców do niedotykania przedmiotów znajdujących się ciągach komunikacyjnych. 

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie oraz bezpieczeństwa pracownikom 

Dla pracowników Centrum: 

1. Pracownicy są zobowiązani do zapoznania się z procedurami obowiązującymi na czas COVID19 
i ich przestrzegania. 

2. Pracownicy nie przemieszczają się po terenie Centrum bez szczególnej konieczności. Wszystkie 
sprawy starają się załatwiać telefonicznie. 



3. W razie opuszczenia swojej sali zajęć pracownik zobowiązany jest użyć przyłbicy.  
4. Pracownik każdorazowo po przyjściu spoza sali, na której pracuje ma obowiązek zdezynfekować 

ręce. 
5. Każdy fizjoterapeuta pracuje na swojej sali. Na sali rehabilitacyjnej pracuje fizjoterapeuta 

i masażysta. Fizjoterapia jest prowadzona na parterze. 
6. Fizjoterapeuta zobowiązany jest do dezynfekcji rąk, ich mycia zgodnie z obowiązującymi 

standardami oraz dezynfekcji rąk po każdym zabiegu fizjoterapeutycznym. Instrukcja 
prawidłowego mycia rąk znajdować się będzie przy każdym węźle sanitarnym. 

7. Przybory, sprzęt, zabawki, materac, klamki używane podczas fizjoterapii powinny zostać 
zdezynfekowane po zakończeniu pracy z każdym pacjentem. Od zakończenia dezynfekcji musi 
minąć, rekomendowany przez producenta preparatu dezynfekcyjnego czas, zanim następny pacjent 
zostanie obsłużony na tym samym stanowisku.  

8. W czasie zajęć rehabilitacyjnych należy używać przyborów i sprzętów nadających się do 
dezynfekcji. 

9. Fizjoterapeuci przebierają się na terenie sali, na której pracują. 
10. Fizjoterapeuci zostaną wyposażeni w środki ochrony indywidualnej: przyłbice, rękawiczki, płyny 

dezynfekcyjne. 
11. Zobowiązuje się fizjoterapeutów do codziennej zmiany odzieży. 
12. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą 

z mydłem. 
13. W czasie wykonywania zabiegów, fizjoterapeuta pracuje w przyłbicy i/lub rękawiczkach. 
14. Fizjoterapeuci starają się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu w czasie 

w czasie wykonywania zabiegów. 
15. Należy dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po 

zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji dotykanych powierzchni, takich jak 
słuchawka telefonu, włączniki świateł czy blaty stołów. 

16. Pomiędzy prowadzonymi zajęciami należy wywietrzyć pomieszczenie. 
17. Przed rozpoczęciem zabiegów i po ich zakończeniu należy pacjentowi umyć lub zdezynfekować 

ręce. 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u dziecka/pacjenta zakażenia 
koronawirusem 

1. Na rehabilitację  może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez wyraźnych oznak choroby jak 
uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu.  

2. Na rehabilitację dzieci są przyprowadzane / odbierane przez osoby zdrowe.  
3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno 

przyprowadzać dziecka na zajęcia rehabilitacyjne. 
4. W przypadku stwierdzenia u dziecka wyraźnych oznak choroby (uporczywy kaszel, złe 

samopoczucie, trudności w oddychaniu), nie powinno ono zostać wpuszczone na teren sali 
rehabilitacyjnej. Rodzice dziecka/opiekunowie powinni zostać poinstruowani o jak najszybszym 
zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie 
się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112. 

5. Jeśli dziecko  znajduje się w sali rehabilitacyjnej i przejawia objawy wskazujące na infekcję 
COVID19, fizjoterapeuta przekazuje dziecko wyznaczonej pielęgniarce dyżurnej, która udaje się 
z dzieckiem do izolatorium (gabinet lekarski) i powiadamia kierownika rehabilitacji, a ten zgłasza 
incydent do Dyrektora Centrum. W izolatorium pracownik wyposażony będzie w maseczkę, 
przyłbicę, rękawiczki i fartuch ochronny. 

6. Kierownik rehabilitacji informuje rodziców dziecka o infekcji. Rodzic zobowiązany jest do pilnego 
i, jak najszybszego odebrania dziecka oraz zgłoszenia się do lekarza, a następnie poinformowania 
kierownika rehabilitacji o stanie zdrowia dziecka.   

7. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko należy poddać gruntownemu sprzątaniu, 
zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe 
(klamki, poręcze, uchwyty itp.). 



8. Należy wstrzymać przyjmowanie na rehabilitację kolejnych dzieci i powiadomić właściwą 
miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych 
instrukcji i poleceń. 

9. Kierownik rehabilitacji ustala listy pracowników, dzieci oraz innych osób obecnych w tym samym 
czasie w części/częściach  obiektu, w których przebywało zakażone dziecko i  zaleca stosowanie się 
do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ 
oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u pracownika 

1. Do pracy w Centrum  mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów 
wskazujących na chorobę zakaźną.  

2. Zobowiązuje się pracowników do samoobserwacji i pomiaru temperatury 2 x dziennie.  
W przypadku podwyższonej temperatury lub w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, 
pracownicy nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się 
telefonicznie z lekarzem lub stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym, a w razie 
pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być 
zakażeni koronawirusem. 

3. Zobowiązuje się pracowników do przestrzegania zasad higienicznych i sanitarnych, codziennej 
zmiany odzieży roboczej. 

4. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, 
dostępnych na stronach  gis.gov.pl  lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących 
przepisów prawa. 

5. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy 
niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go 
od pracy. Zapewnić mu pomieszczenie do czasu oczekiwania na indywidualny transport (gabinet 
lekarski).  

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, 
zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe 
(klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

7. Należy wstrzymać przyjmowanie na rehabilitację kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą 
miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych 
instrukcji i poleceń. 

8. W przypadku zakażenia pracownika należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego 
inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANKIETA WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI 
 

OŚWIADCZENIE RODZICA 
 
Niniejszym, działając jako opiekun prawny  

……………………………………………………..., 
(imię i nazwisko dziecka) 

oświadczam, że zostałem(-am) poinformowany(-a) o procedurach bezpieczeństwa związanych z zapobieganiem zakażeniu 
koronawirusem (COVID-19), obowiązujących w Centrum Edukacji i Rehabilitacji, prowadzonym przez Zabrzańskie Towarzystwo 
Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w Zabrzu. Zobowiązuję się ich przestrzegać oraz zobowiązuję się do 
przekazywania dziecku informacji o zagrożeniu i konieczności przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa, na miarę jego 
możliwości.  
Oświadczam, że jestem świadomy(-a), iż w/w procedury bezpieczeństwa nie pozwalają jednak na całkowite wykluczenie ryzyka 
zakażenia. Oświadczam nadto, że jestem świadomy(-a) utrzymującego się ryzyka zakażenia koronawirusem (COVID -19), 
w trakcie korzystania przez moje dziecko z opieki Centrum Edukacji i Rehabilitacji, w okresie obowiązywania na terenie Polski 
stanu epidemii. W sytuacji zakażenia mojego dziecka koronawirusem (COVID-19) zrzekam się wszelkich roszczeń (w tym 
odszkodowawczych z jakiegokolwiek tytułu) wobec Zabrzańskiego Towarzystwa Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci 
Specjalnej Troski w Zabrzu. 
Świadomy zagrożeń wynikających z COVID19, zobowiązuję się do podania prawdziwych informacji na temat swojego zdrowia 
oraz zdrowia mojego dziecka. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury mojej i mojego dziecka przed rozpoczęciem udziału 
w zajęciach prowadzonych na terenie Centrum. Zobowiązuję się do aktualizowania informacji o stanie zdrowia, w przypadku 
nastąpienia jakiejkolwiek zmiany. 
 

Zabrze, dnia ……………….                                         Czytelny podpis rodzica ……………………… 
 
 

• Czy w okresie ostatnich 14 dni przebywał(a) Pan(i)/ dziecko/podopieczny/któryś z domowników, za granicą w rejonach 
transmisji koronawirusa? (lista krajów publikowana codziennie w raportach WHO  na stronie 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/) 

O Tak 
O Nie 

• Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i) kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie wirusem SARS CoV-2? 
O Tak 
O Nie 

• Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i) kontakt z osobą, która przebywała w rejonach transmisji koronawirusa? 
(lista krajów publikowana codziennie w raportach WHO  na stronie https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019/situation-reports) 

O Tak 
O Nie 

• Czy Pan(i) dziecko/podopieczny lub ktoś z Państwa domowników jest obecnie objęty nadzorem epidemiologicznym 
(kwarantanna)? 

O Tak 
O Nie 

• Czy obecnie występują u Pana(i) lub któregoś z domowników objawy infekcji (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle 
mięśni, bóle gardła, inne nietypowe)? 

O Tak 
O Nie 

• Czy obecnie lub ostatnich dwóch tygodniach występują, występowały w/w objawy u kogoś z domowników? 
O Tak 
O Nie 

Data Czytelny podpis 
  

 
W przypadku choć jednej odpowiedzi „TAK” lub braku udzielenia odpowiedzi na co najmniej jedno pytanie, może zostać 
zidentyfikowane podwyższone ryzyko zakażenia. W takiej sytuacji pielęgniarka ma prawo odmówić udziału w zajęciach 
prowadzonych na terenie Centrum.  
 
 
 



ANKIETA AKTUALIZACYJNA 

Imię i Nazwisko .......................................................................................................................................... 

1. Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i) kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie 
koronawirusem SARS CoV-2? 

O Tak 
O Nie 

2. Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i) kontakt z osobą, która przebywała w rejonach transmisji 
koronawirusa? (lista krajów publikowana codziennie w raportach WHO  na stronie 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports) 

O Tak 
O Nie 

3. Czy występują u Pana(i) objawy? 

O Gorączka powyżej 38°C 
O Kaszel 
O Uczucie duszności - trudności w nabraniu powietrza 

Nr Data Podpis pielęgniarki 

1 
  

2 
  

3 
  

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 
W przypadku choć jednej odpowiedzi „TAK” lub braku udzielenia odpowiedzi na co najmniej jedno pytanie, może 
zostać zidentyfikowane podwyższone ryzyko zakażenia. W takiej sytuacji pielęgniarka ma prawo odmówić udziału 
w zajęciach prowadzonych na terenie Centrum. 

 


