PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
W OBIEKCIE CFT
Celem wdrażanych procedur jest optymalne zmniejszenie ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 oraz ochrona
pacjentów, ich rodziców i opiekunów oraz pracowników gabinetu CFT, dlatego będziemy wdzięczni
za przestrzeganie rygorów epidemiologicznych oraz zaleceń terapeutów.

Procedury na czas przed wykonaniem usługi:
1. Przed wykonaniem usługi Rodzice powinni wypełnić elektroniczną ankietę dostępną na
stronie http://www.calkiemfajniterapeuci.pl/covid-19/
W przypadku wątpliwości dotyczących informacji podanych w ankiecie, terapeuta ma prawo
przeprowadzić dodatkowy wywiad telefoniczny, a w przypadku braku możliwości wyjaśnienia
wątpliwości, ma prawo odmówić realizacji konsultacji.
2. W związku z obowiązującymi rygorami epidemicznymi, sugerujemy (prosimy), aby Rodzice
(opiekunowie) oraz dzieci powyżej 12 lat byli zaszczepieni przeciwko COVID-19.
Wszyscy terapeuci pracujący w gabinetach, są zaszczepienie trzema dawkami szczepionki,
natomiast nasi pacjenci, w szczególności ci najmniejsi, nie są zaszczepieni, w związku z tym
jakikolwiek przypadek przeniesienia zakażenia może stanowić dla nich bardzo poważne
zagrożenie zdrowia i życia.
3. Zaleca się ograniczenie ilości osób towarzyszących pacjentowi w trakcie wizyty w gabinecie.
Jeśli to możliwe, prosimy o wizyty w składzie: jeden rodzic – jedno dziecko.
4. Zaleca się ograniczenie poruszania się pacjentów i ich rodziców po gabinecie,
aby zminimalizować możliwość kontaktów z innymi osobami.
5. Rodzic / Opiekun pacjenta używa maseczek jednorazowych zgodnie z obowiązującymi
przepisami i utrzymuje – jeśli to możliwe – bezpieczny dystans w trakcie trwania zabiegów.
6. W trakcie obowiązywania reżimu epidemiologicznego, nie można przygotowywać posiłków
dla dzieci ani ich spożywać w gabinecie.
7. Szczegółowe wytyczne dla Rodziców/Opiekunów opisane są w dokumencie „Wytyczne dla
rodziców odwiedzających gabinet CFT” opublikowanym na stronie
http://www.calkiemfajniterpaeuci.pl/covid-19/

Procedury wykonywane po wizycie:
1. Po wykonaniu usługi następuje dezynfekcja wszystkich przestrzeni, w których przebywał
pacjent i / lub jego Rodzice / Opiekunowie.
2. Od zakończenia dezynfekcji musi minąć rekomendowany przez producenta preparatu
dezynfekcyjnego czas, zanim następny pacjent zostanie obsłużony na tym samym
stanowisku. Konieczne jest wywietrzenie pomieszczenia, każdorazowo przed przyjęciem
kolejnego pacjenta.

Procedury zapobiegawcze w przypadku podejrzenia zakażenia
koronawirusem u pracownika/obsługi:
1. Personel gabinetu jest zobowiązany do stosowania wytycznych i rygorów wynikających
z protokołu związanego z wirusem SARS-CoV-2.

2. Wszyscy terapeuci pracujący w gabinetach, są zaszczepienie trzema dawkami szczepionki
przeciw COID-19
3. Pracownicy i obsługa gabinetu są odpowiednio przeszkoleni i poinstruowani w zakresie
prewencji i postępowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia zakażeniem wirusem
SARS-CoV-2. Terapeuci, u których występują niepokojące objawy, nie przychodzą do pracy,
pozostają w domu. Pacjenci zostaną poinformowani telefonicznie o odwołaniu wizyty
lub zmianie terapeuty/terminu wizyty, natychmiast po powzięciu podejrzenia o wyżej
wymienionym zagrożeniu.
4. W przypadku podejrzenia wystąpienia u pracownika niepokojących objawów, wizyta jest
natychmiast przerwana, powiadamiana jest właściwa stacja sanitarno-epidemiologiczna.
W zależności od sytuacji i otrzymanych instrukcji pracownika umieszcza się w odizolowanym
pomieszczeniu, albo odsyła indywidualnym transportem do domu.
5. Dalsze postępowanie dostosowuje się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u klienta poważnej
infekcji lub zakażenia koronawirusem.
1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie,
trudności w oddychaniu, innych - pacjent nie powinien zostać wpuszczony na teren gabinetu.
Pacjent zostanie poinstruowany o obowiązkowych zasadach postępowania w takich
przypadkach, w tym konieczności jak najszybszego zgłoszenia się do najbliższego oddziału
zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym
lub powiadomienie 999 albo 112.
2. Jeśli klient znajduje się w gabinecie – konieczne jest czasowe odizolowanie go
w dedykowanym pomieszczeniu, powiadomienie dyspozytora medycznego o podejrzeniu
zakażenia i zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu. Konieczne jest ustalenie obszaru,
w którym poruszał się i przebywał pacjent i/lub jego Rodzice/Opiekunowie, przeprowadzenie
rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni
dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
3. Ustala się listę pracowników oraz klientów obecnych w tym samym czasie w obiekcie
i stosuje się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie
http://gov.pl/web/koronawirus/ oraz http://gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały
kontakt z zakażonym.
4. Konieczne jest wstrzymanie przyjmowania klientów, powiadomienie właściwej miejscowo
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i stosowanie się ściśle do wydawanych
instrukcji i poleceń.
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