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. Najpóźniej 24h przed wizytą w gabinecie 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.
Wszyscy terapeuci pracujący w gabinetach, są zaszczepienie trzema dawkami szczepionki,
natomiast nasi pacjenci, w szczególności ci najmniejsi, nie są zaszczepieni, w związku z tym
jakakolwiek infekcja / zakażenie mogą stanowić dla nich poważne zagrożenie zdrowia i życia.
3. Bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć w gabinecie terapeuta mierzy temperaturę dziecka i
Rodziców (opiekunów). W przypadku jakichkolwiek podejrzeń dotyczących stanu zdrowia
dziecka i/lub Rodziców (opiekunów), ewentualnie innych niepokojących oznak, terapeuta ma
prawo odmówić prowadzenia zajęć do czasu wyjaśnienia sytuacji. W takim przypadku
Rodzice (opiekunowie) będą proszeni o opuszczenie gabinetu i wyjaśnienie wątpliwości we
własnym zakresie.
4. Zaleca się ograniczenie ilości osób towarzyszących pacjentowi w trakcie wizyty w gabinecie.
Jeśli to możliwe, prosimy o wizyty w składzie: jeden rodzic – jedno dziecko.
5. Wszystkie osoby przebywające w gabinecie zobowiązane są do noszenia maseczek (z
zakrytymi ustami i nosem) i powinien utrzymywać – jeśli to możliwe – bezpieczny dystans w
stosunku do innych pacjentów i Ich Rodziców.
6. 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 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.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u klienta poważnej
infekcji lub zakażenia koronawirusem.
1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak np.: 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.
2. Jeśli klient, u którego stwierdzono niepokojące objawyznajduje się w gabinecie – konieczne
jest czasowe odizolowanie go w dedykowanym pomieszczeniu i zaraz kiedy będzie to
możliwe odesłanie do domu.
Warszawa, 16 maja 2022 r.

