
      REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA 

 OŚRODKA WCZESNEJ INTERWENCJI I WSPOMAGANIA ROZWOJU  

PSONI KOŁO W GDAŃSKU 

  PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2                          

 

I. Organizacja świadczenia usług leczniczych 
 

 
1. W celu zmniejszania ryzyka przenoszenia zakażenia rejestracja dzieci odbywa się  

głównie w formie telefonicznej, lub w inny zdalny sposób (np. drogą e-mail), a po 
4.05.20 r. również na terenie placówki. 

2. Podczas rozmowy telefonicznej rejestracja powinna przeprowadzić ankietę wstępnej 
kwalifikacji  w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 

3. Pacjent jest zobowiązany podać swój adres mailowy podczas rejestracji, na który 
zostaną wysłane procedury postępowania na terenie placówki. 

4. Wyznacza się czas terapii indywidualnie dla każdego dziecka, a opiekun jest zobowiązany 
do bezwzględnego przestrzegania godzin rozpoczęcia i zakończenia terapii. 

5. Ogranicza się przebywanie w placówce osób z zewnątrz wyłącznie do osób 
przyjmowanych zgodnie z ustalonym harmonogramem wizyt – pacjentów Fizjoterapii 
Ambulatoryjnej, dzieci z rodzicem/ opiekunem prawnym. 

6. Do placówki nie mogą przychodzić pracownicy i pacjenci, opiekunowie, którzy są chorzy, 
zwłaszcza, jeżeli występują u nich objawy infekcji dróg oddechowych (gorączka, 
duszność, kaszel, utrata węchu i smaku) lub jeżeli miały kontakt z osobą podejrzaną  
o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 do czasu ostatecznej weryfikacji i uzyskania 
ujemnego wyniku badania takiej osoby (podejrzanej o zakażenie koronawirusem SARS-
CoV-2). 

7. Specjaliści przyjmują dzieci w budynku OWIiWR szczególnie w celu diagnozowania  oraz 
projektowania programu rehabilitacji, instruktażu, terapii. Wizyty mają charakter 
diagnostyczno - terapeutyczno - konsultacyjny. Część zajęć terapeutycznych w celu 
zapewnienia ciągłości realizowane są w formie zdalnej, zgodnie z harmonogramem 
wizyt. Specjaliści prowadzą dokumentację medyczną zajęć terapeutycznych w formie 
pracy bezpośredniej w ośrodku jak i w formie zdalnej. 

8. Harmonogram wizyt należy układać tak, aby nie doprowadzać do gromadzenia się 
pacjentów wraz z opiekunami  w poczekalni – dziecko umawiane jest na konkretny dzień 
i godzinę, tak aby między kolejnymi wizytami zachować odstęp czasowy  umożliwiający 
dezynfekcję stanowiska pracy. 

9. Osoby przyprowadzające dzieci zobowiązane są zachowywać środki ostrożności  
w postaci osłony ust i nosa, dezynfekcji rąk przed wejściem na teren placówki (zalecane 
rękawiczki jednorazowe). 



10. Każdy terapeuta/pracownik powinien mieć zapewnione środki ochrony indywidualnej, 
to jest: maseczki ochronne,  rękawiczki jednorazowe, w razie potrzeby inny dodatkowy 
sprzęt ochronny, jak przyłbice, czy jednorazowe ubranie ochronne w razie konieczności. 

11. Każdy terapeuta jest wyposażony w środki do dezynfekcji rąk oraz sprzętu umożliwiające 
dezynfekcje przed i po kontakcie z pacjentem  

12. Przy wejściu do podmiotu znajdują się dozowniki do dezynfekcji rąk wraz z informacją 
dotyczącą obowiązku dezynfekcji rąk przed wejściem na teren podmiotu. 

13. W rejestracji znajduje się szyba oddzielająca personel od pacjenta, a także wyznaczono 
odległość ok. 1,5 m - strefę oczekiwania. 

 

 

    II        Wizyta w Ośrodku  

 

14. W terapii udział biorą dzieci wyłącznie zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących 
chorobę zakaźną. Pacjenci z objawami takimi jak katar, kaszel, wysypka, ból brzucha, 
wymioty, biegunka lub podwyższona temperatura nie będą przyjęci. Zaleca się rodzicom 
wykonanie kontrolnego pomiaru temperatury ciała dziecka w domu przed 
przyprowadzeniem go do Ośrodka. Jeżeli w domu dziecka przebywa osoba na 
kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka na 
terapię. 

15. Na wizytę należy zgłaszać się punktualnie o określonej godzinie.  

16. Przy wejściu do Ośrodka każdy pracownik, dziecko oraz jego rodzic/opiekun ma 
obowiązek zdezynfekować ręce.  

17. Przy wejściu do ośrodka pacjent, rodzic/opiekun wraz z dzieckiem, poddają się 
pomiarowi temperatury z użyciem termometru bezdotykowego.  

18. Bezpośrednio po pomiarze i przed rozpoczęciem każdej wizyty rodzic/opiekun 
prawny/pacjent wypełnia i podpisuje ankietę aktualizacyjną dotyczącą ryzyka 
zachorowania na covid19. 

19. W przypadku choć jednej odpowiedzi „TAK” lub braku udzielenia odpowiedzi na co 
najmniej jedno pytanie, może zostać zidentyfikowane podwyższone ryzyko zakażenia.  
W takiej sytuacji pracownik lub osoba świadcząca usługi ma prawo odmówić wykonania 
usługi. 

20. Na terenie Ośrodka rodzic/opiekun przebywa w maseczce ochronnej i rękawiczkach 
jednorazowych. Małoletniemu pacjentowi w czasie terapii może towarzyszyć wyłącznie 
jeden opiekun. 

21. Pacjent przychodzi na zabiegi wyłącznie z niezbędnymi przedmiotami. 

22. W przypadku pacjentów poniżej 2. r.ż. lub prezentujących 3,4,5 st. w skali GMFCS, czy 
głęboki poziom niepełnosprawności należy zobowiązać przedstawiciela ustawowego lub 
opiekuna faktycznego do przynoszenia na każdy dzień terapii podkładów 
jednorazowych.  



23. Rodzic/ Opiekun przed i po kontakcie ze śliną, czy inną wydzieliną dziecka, przed i po 
zmianie pieluchy, myje ręce mydłem bądź je dezynfekuje.  

24. W czasie epidemii COVID-19 poczekalnia dla pacjentów Ośrodka jest nieczynna. Rodzic/ 
opiekun przebywa razem z dzieckiem na wizycie u specjalisty w gabinecie lub jeżeli to 
możliwe pozostaje na korytarzu w wyznaczonym miejscu.  

25. W gabinecie/ośrodku wytycza się kierunek ruchu pacjentów przychodzących z zewnątrz  
i poruszających się po obiekcie. 

26. Terapeuta powinien zadbać o możliwość przeprowadzania odpowiedniej dezynfekcji 
używanego sprzętu do rehabilitacji, a także pomieszczeń, w których udzielane są 
świadczenia po każdym przyjęciu pacjenta. Każdorazowo po wykonaniu badania należy 
przewietrzyć pomieszczenie przez okres co najmniej 5 minut, a także umyć powierzchnie 
z którymi kontaktował się pacjent oraz personel medyczny środkiem do dezynfekcji 
powierzchni. 

27. Aparatura medyczna oraz sprzęt używany podczas rehabilitacji powinien zostać przed  
i po zakończeniu pracy z pacjentem zdezynfekowany.  

 

III      Ogólne  zalecenia profilaktyki 
 

28. 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 
stwierdzenie ryzyka zakażenia wirusem SARS CoV-2. - zasadna odmowa udzielania 
świadczenia. 

29. W placówce zostaje wyznaczone pomieszczenie służące izolacji osoby, w przypadku 
zdiagnozowania objawów chorobowych, odpowiednio oznaczone, wyposażone w środki 
ochrony indywidualnej oraz płyn do dezynfekcji, umożliwiające izolację 
dziecka/pracownika/pacjenta z podejrzeniem choroby COVID-19 do czasu przybycia 
pogotowia ratunkowego lub innych służb/opiekuna. Jeżeli fizjoterapeuta ma podejrzenie 
bądź stwierdzenie zakażenia COVID-19 ma obowiązek powstrzymać się od wykonywania 
pracy, zgłosić to przełożonym i opuścić miejsce wykonywania pracy. 

30. Należy tak zorganizować harmonogram przyjęć pacjentów, aby w sali do ćwiczeń 
przebywał tylko pacjent i fizjoterapeuta. 

31. Pacjenci powinni być umawiani na konkretne godziny z uwzględnieniem czasu na 
dezynfekcje sprzętu i pomieszczeń. 

32. Odległość  między pacjentami oczekującymi na świadczenia powinna wynosić  1,5-2m.  

33. Odzież wierzchnia dziecka i rodzica powinna być pozostawiona w holu w oznaczonych 
miejscach. 

34. Terapeuci powinni zmienić ubranie przed i po zakończonych wizytach.  

35. Do dezynfekcji materiałów i pomieszczeń używa się odpowiednich środków 
dezynfekcyjnych. Przeprowadza się  dezynfekcję lad, poręczy, dozowników na preparaty 
do higieny rąk, dozowników na ręczniki jednorazowe, pojemników na odpady możliwie 



najczęściej, nie rzadziej niż trzy razy dziennie. Ustala się harmonogram pracy 
pracowników obsługi na czas epidemii. 

36. Przed rozpoczęciem pracy i po zakończeniu każdy pracownik dezynfekuje swoje 
stanowisko pracy. 

37. W holu znajduje się pojemnik na zużyte jednorazowe rękawiczki, maseczki – środki 
ochrony osobistej, jednorazowe obuwie ochronne. 

 

      IV          Zasady obowiązujące pracowników 

 

38.Terapeuta/lekarz oraz pozostali pracownicy zobowiązani są przed rozpoczęciem pracy 
każdego dnia wypełnić i podpisać ankietę aktualizacyjną dotyczącą ryzyka zachorowania na 
covid-19. 

39. Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów 
wskazujących na chorobę zakaźną. Pracownik, u którego wystąpiły niepokojące objawy 
sugerujące chorobę wirusową zostaje niezwłocznie odsunięty od pracy. Stosuje się wobec 
niego „Procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem’’. 

40.  Pracownicy zobowiązani są do: 

 

1) realizacji świadczeń poprzez stosowanie środków ochrony osobistej i zachowanie 
dystansu społecznego o odległości minimum 1,5-2 m w przypadku bezpośrednich 
kontaktów z rodzicem lub osobami trzecimi. 

2) bezpiecznego usunięcia środków ochrony osobistej używanych w kontakcie z rodzicami  
i osobami trzecimi oraz zachowania zasad higieny przed przystąpieniem do czynności 
związanych z pracą z pacjentem 

3) Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą 
się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 
60%). 

4) Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak 
najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce. 

5) Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. 

6) Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po 
zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak 
słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka. 

7) Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się 
klienci, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł 

8) Ograniczyć do niezbędnego minimum spotkania i narady wewnętrzne; spotkania 
powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach z zachowaniem 
rekomendowanych przez służby sanitarne odległości  pomiędzy osobami (minimum 2 
m); preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy. 

9) Ograniczyć korzystanie z przestrzeni wspólnych, w tym: 



a. wprowadzenie różnych godzin przerw, 
b. zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w 

danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki). 
10)  Szczególną troskę otoczyć  pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko 

epidemiczne – jeśli to możliwe nieangażowanie w bezpośredni kontakt z klientem osób 
powyżej 60.r.ż oraz przewlekle chorych . 

11) Do codziennych prac porządkowych ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania  
w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych (poręczy, 
klamek i powierzchni płaskich), 

12) stosowania się do procedur, określonych w niniejszym Regulaminie  
 

        V      Przepisy końcowe 

41. Wprowadza się następujące procedury obowiązujące na terenie placówki: 

1) Procedura na wypadek podejrzenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, stanowiąca 
załącznik nr 3 do Regulaminu, 

2) Oświadczenie pacjenta/rodzica załącznik nr 1 

3) Oświadczenie pracownika załącznik nr 2 

42. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i podany jest do publicznej wiadomości w 
zwyczajowo przyjęty w placówce sposób. 

43. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, obowiązują ogólne zasady i 
wytyczne wynikające z aktów prawnych o zasięgu ogólnonarodowym, Ministra Zdrowia, 
wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowej Powiatowej Inspekcji 
Sanitarnej w Gdańsku. 

  



Załącznik nr 1  

 

Oświadczenie Pacjenta/Rodzica 

W związku z korzystaniem ze świadczeń w Ośrodku Wczesnej Interwencji  
i Wspomagania Rozwoju PSONI Koło w Gdańsku , ja niżej podpisana/y 

 

......................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko Rodzica) 

 oświadczam, że:  

1) zapoznałam/em się z Regulaminem organizacji i funkcjonowania Ośrodka Wczesnej 
Interwencji i Wspomagania Rozwoju (OWI i WR ) PSONI Koło w Gdańsku - Procedury 
bezpieczeństwa w czasie epidemii SARS-CoV-2, przyjmuję go do stosowania, 

2) zobowiązuję się do kontrolowania swojego stanu zdrowia i stanu zdrowia dziecka 
każdorazowo przed przyprowadzeniem go do placówki oraz niezwłocznego zgłoszenia 
konieczności poddania się kwarantannie lub przymusowej izolacji przeze mnie  
lub członka mojego gospodarstwa domowego, 

3) wyrażam zgodę na dokonywanie pomiaru temperatury przy użyciu termometru 
bezdotykowego u siebie i dziecka przed wejściem na teren placówki i podczas 
rehabilitacji, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów. 

 
 
W przypadku zaobserwowania u mojego dziecka niepokojących objawów, sugerujących 

pogorszenie stanu zdrowia, zobowiązuję się do pozostawania w kontakcie pod numerem 

telefonu: .............................................. 

   (nr telefonu kontaktowego) 

 

 

 

Gdańsk, dn. .............................   ……….............................................................  
     (czytelny podpis Pacjenta/Rodziców/ Prawnych opiekunów)  

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

Oświadczenie Pracownika 

w związku z wykonywaniem pracy w Ośrodku Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju 
(OWI i WR) PSONI Koło w Gdańsku 

 

Ja niżej podpisana/y ................................................................................................................  
     (imię, nazwisko, stanowisko pracownika) 

oświadczam, że: 

1. Zapoznałam/em się z Regulaminem organizacji i funkcjonowania Ośrodka Wczesnej 
Interwencji i Wspomagania Rozwoju (OWIiWR) PSONI Koło w Gdańsku – Procedury 
bezpieczeństwa w czasie epidemii SARS-CoV-2, przyjmuję go do stosowania,  
w szczególności: 

a) w zakresie stosowania wymaganych środków ochrony indywidualnej, 

b) przeprowadzania na bieżąco dezynfekcji określonych w regulaminie przedmiotów 
i pomieszczeń celem zapewnienia bezpieczeństwa w czasie udzielania świadczeń na 
terenie Ośrodka 

2. Zobowiązuję się do kontrolowania swojego stanu zdrowia każdorazowo przed 
stawieniem się na stanowisku pracy oraz niezwłocznego zgłoszenia konieczności 
poddania się kwarantannie lub przymusowej izolacji przeze mnie lub członka mojego 
gospodarstwa domowego. 

3. Wyrażam zgodę i zobowiązuję się do dokonywania kontrolnego pomiaru temperatury 
przy użyciu termometru bezdotykowego w trakcie pracy. 

 

 

 

 

Gdańsk dn. .............................                 …………………………………………… 
                      (czytelny podpis pracownika) 

 

 

 

 

  

 

 

 



                        Załącznik nr 3 
 
 
 
Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia 
koronawirusem 
 
1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe 
samopoczucie, trudności w oddychaniu, pacjent nie powinien zostać wpuszczony na 
teren gabinetu. Powinien zostać poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do 
najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam 
transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112. 
 
2. Jeśli pacjent znajduje się w gabinecie – czasowe odizolowanie go w dedykowanym 
pomieszczeniu, powiadomienie dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia  
i zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu. Umożliwi to obsłudze ustalenie obszaru, 
w którym poruszał się i przebywał, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie  
z procedurami  oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, 
uchwyty itp.). 
 
3. Ustalenie listy pracowników oraz pacjentów/klientów (jeśli to możliwe) obecnych  
w tym samym czasie w części/częściach  obiektu, w których przebywał pacjent  
i  zalecenie stosowania 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. 
 
4. Wstrzymanie przyjmowania pacjentów, powiadomienie właściwej miejscowo 
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej i stosowanie się ściśle do wydawanych 
instrukcji i poleceń. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instrukcje do zamieszczenia w podmiocie leczniczym w widocznym miejscu dla personelu  

i pacjentów. 

1) Instrukcja prawidłowego zakładania i ściągania maski ochronnej: 

 Przed użyciem maseczki dokładnie umyj lub zdezynfekuj ręce. 

 Przyłóż maseczkę starannie do twarzy w okolicy ust i nosa i rozłóż ją tak, by 

dobrze przywierała (bez żadnych szczelin pomiędzy twarzą a maską). 

 Jeśli maseczka ma metalowy pasek, spróbuj go zlokalizować i rozmieść na twarzy 

tak, by środek był w okolicach nosa. 

 Nigdy nie dotykaj maseczki w trakcie jej noszenia. Jeśli ci się to zdarzy, dokładnie 

umyj lub zdezynfekuj ręce. 

 Wymień maseczkę higieniczną na nową, kiedy stanie się wilgotna. 

 Nigdy nie używaj ponownie maseczki ochronnej jednorazowego użytku. 

 Jeśli chcesz zdjąć maseczkę, to bez dotykania przedniej części chwyć za wiązanie  

z tyłu i je rozwiąż (jeśli maska zaczepiana jest na uszy, to zacznij po kolei 

zdejmować każde łączenie). 

 Po zdjęciu jednorazowej maseczki od razu umieść ją w koszu na śmieci  

z zamykaną klapą. 

 Na koniec zadbaj o higienę rąk, umyj je i zdezynfekuj. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 


