W związku z ogłoszeniem od dnia 20 marca 2020r do odwołania stanu epidemii na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej ( Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn.20.03.20r) od dnia 26.04.2002 r
w Ośrodku dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego Szpitali Tczewskich S.A
obwiązują wytyczne dotyczące Pacjentów i Pracowników.

WYTYCZNE W ZAKRESIE DZIAŁAŃ MAJACYCH NA CELU
ZAPOBIEGANIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ ZAKAŻENIA
SARS – CoV- 2 DLA DZIECI I ICH OPIEKUNÓW
- OŚRODKA REHABILITACJI DZIENNEJ DLA DZIECI
Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO SZPITALI TCZEWSKICH S.A
PACJENTÓW ZGŁASZAJACYCH SIĘ NA TERAPIĘ
1.
W celu zmniejszania ryzyka przenoszenia zakażenia rejestracja odbywa się telefonicznie lub
w inny zdalny sposób (np. drogą e-mail). Należy poinformować pacjentów o konieczności
kontaktu telefonicznego w celu ustalenia możliwości wizyty.
2.
Rodzice/ Opiekunowie zgłaszający się do Ośrodka z Dziećmi:zgłaszają się na określoną
godzinę.
Na wejście do Przychodni oczekują na zewnątrz budynku zachowując dystans od pozostałych,
czekających na wejście Pacjentów min.2 metrów. Nie ma możliwości oczekiwania na badanie lub
terapię w poczekalni. Poza wyłączeniem oczekiwania na kolejna terapię Wejście do Przychodni
możliwe po zaproszeniu przez Rejestratorkę,/Terapeutę. Rejestratorka,/Terapeuta reguluje liczbę
osób przebywających jedno czasowo na terenie Ośrodka, co może wiązać się z koniecznością
kilkuminutowego oczekiwania na wejście.
3. Dziecko wchodzi do Ośrodka z jednym Rodzicem/Opiekunem. Prosimy o pozostawianie
wózków, nosidełek, toreb we wskazanym przez Rejestratorkę,/Terapeutę miejscu i przynoszenie
jedynie niezbędnych do terapii rzeczy.
4. Przez cały czas przebywania w Przychodni Rodzic/Opiekun/Dziecko dostosowują się do
zaleceń organizacyjnych Ośrodka.
5. Rodzic/Opiekun wchodzi do Ośrodka w maseczce zakrywającej usta i nos. DEZYNFEKUJE
RĘCE. Jeśli to możliwe zakłada nowe, jednorazowe rękawiczki.( Prosimy o zaopatrzenie się w
swoje rękawiczki w miarę możliwości) Jeśli ma założone rękawiczki,a nie ma możliwości ich
zmiany, prosimy o DEZYNFEKCJĘ RĄK W RĘKAWICZKACH.
6. Przy wejściu poddaje się pomiarowi temperatury ciała.
7. Dziecko do lat 6 – ciu nie ma obowiązku zakładania maseczki oraz nie dezynfekuje rąk. Musi
jednak umyć ręce wodą z mydłem i poddać się pomiarowi temperatury ciała.
8.
Przy telefonicznym umówieniu się na wizytę Rejestratorkę,/Terapeutę przeprowadza z
Rodzicem/Opiekunem
Dziecka wstępny wywiad – ankietę epidemiologiczną dotyczącą
Rodzica/Opiekuna i Dziecka. Gdy wywiad jest ujemny, Pacjent jest umawiany doTerapeuty.
Wywiad epidemiologiczny aktualizacyjny będzie zbierany każdego dnia przed rozpoczęciem

terapii. Podanie prawdziwych informacji Rodzic/Opiekun potwierdza podpisem. Wywiad
aktualizacyjny Pacjent 16 – 18r.ż może podpisywać samodzielnie.
W przypadku wątpliwego wywiadu epidemiologicznego
wdrożona zostaje procedura
„Postępowanie z Pacjentem podejrzanym lub zakażonym koronawirusem.”
9. Przed wejściem do gabinetu Pacjent zmienia ubranie wierzchnie na strój sportowy oraz na
obuwie sportowe lub skarpety( nie dotyczy to dzieci do lat 2 - ch). Rodzic/Opiekun Dziecka
kierowanego na terapię również ma obowiązek zmiany ubrania i obuwia. Niedopuszczalne jest
uczestniczenie w zabiegach i ćwiczeniach oraz asystowanie w nich w ubraniu i obuwiu , w
którym Pacjent/Rodzic/Opiekun wszedł do Ośrodka. Buty lub skarpety zmienia się po wejściu na
salę ćwiczeń. Rodziców/Opiekunów prosimy o zgłaszanie się bez biżuterii ( kolczyki,
łańcuszki,obrączki pierścionki).W przypadku Pacjentów poniżej 2 r.ż lub prezentujących 3,4,5 st.
w skali GMFCS czyli głęboki poziom niepełnosprawności Rodziców/Opiekunów zobowiązuje
się do przynoszenia na każdy dzień terapii podkładów jednorazowych.
10. Prosimy o unikanie przynoszenia zabawek, kocyków, toreb i innych dodatkowych
przedmiotów. Jeśli nie jest to możliwe , przyniesioną zabawkę ( nadającą się do dezynfekcji)
należy zdezynfekować po wejściu do Ośrodka. Zdezynfekować należy również butelkę z piciem.
Małe dzieci mogą mieć smoczek.
11. Przy wchodzeniu oraz wychodzeniu z poszczególnych gabinetów i na sale gimnastyczne
konieczna jest , za każdym razem dezynfekcja rąk przez Rodzica /Opiekuna i Dziecko
powyżej 6r.ż. Przez cały czas przebywania w Przychodni Rodzic/Opiekun oraz Dziecko powyżej
6 r.ż. przebywa w maseczce.
12. W przypadku konieczności wykonania przy Dziecku czynności higienicznych ( wytarcie ust,
nosa, zmiana pieluchy itp.) osoba wykonująca czynności pielęgnacyjne : Rodzic/Opiekun - myje
ręce wodą z mydłem i dezynfekuje ręce, jeśli jest możliwość zmienia rękawiczki; Terapeuta –
myje ręce wodą z mydłem , dezynfekuje ręce, zmienia rękawiczki.
13. Po zakończeniu terapii Rodzic/Opiekun przebiera się i Dziecko i opuszcza Przychodnię.
14. W dniu rozpoczęcia cyklu terapii Rodzic/Opiekun podpisuje , że zapoznał się z powyższą
procedurą i zobowiązuje się do jej przestrzegania.
Brak pisemnej zgody na w/w wytyczne jest jednoznaczny z rezygnacją z terapii w Ośrodku
rehabilitacji dziennej dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego Szpitali Tczewskich S.A.
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