WYTYCZNE DLA RODZICÓW
ODWIEDZAJĄCYCH GABINET CFT
Wytyczne dla funkcjonowania gabinetu CFT w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce – na podstawie
wytycznych KIF, Ministerstwa Rozwoju w konsultacji z GIS.
Celem wdrażanych procedur jest optymalne zmniejszenie ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 / innymi
chorobami zakaźnymi oraz ochrona pacjentów, ich rodziców i opiekunów oraz pracowników gabinetu
CFT, dlatego będziemy wdzięczni za przestrzeganie rygorów epidemiologicznych oraz zaleceń
terapeutów.

Warunki pozwalające na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom,
Rodzicom, terapeutom i obsłudze:
1. Przed przybyciem do gabinetu CFT Rodzice (opiekunowie) dziecka proszeni są o wypełnienie
elektronicznej ankiety, dostępnej na stronie http://www.calkiemfajniterapeuci.pl/covid-19/
Bez wypełnienia ankiety i wymaganych zgód pacjenci nie będą mogli być przyjęci w gabinecie
CFT. Ankietę można wypełnić jedynie elektronicznie.
2. Przed rozpoczęciem zajęć Rodzice (opiekunowie) mają obowiązek poinformowania terapeuty
o wszelkich wątpliwościach dotyczących stanu zdrowia dziecka i własnym, w szczególności
o jakichkolwiek objawach infekcji wirusowych lub chorób zakaźnych.
3. W związku z obowiązującym zagrożeniem epidemicznym, sugerujemy (prosimy), aby Rodzice
(opiekunowie) oraz dzieci powyżej 6 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
jakakolwiek infekcja / zakażenie mogą stanowić dla nich poważne zagrożenie zdrowia i życia.
4. Bezpośrednio przed wejściem do gabinetu Rodzice (opiekunowie) mają obowiązek założyć
maseczki na nos i usta. Prosimy o przynoszenie własnych maseczek. W ostateczności mogą
Państwo poprosić o nie terapeutę.
5. Po naciśnięciu dzwonka do drzwi, prosimy oczekiwać na otworzenie drzwi przez terapeutę.
6. Terapeuta, przed rozpoczęciem zajęć w gabinecie 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.
7. Po wejściu do gabinetu Rodzice (opiekunowie) mają obowiązek zdezynfekować ręce według
wskazówek terapeuty oraz zachowywać możliwy w danych warunkach terapii dystans
do terapeuty i innych osób.
8. Wszystkie pomieszczenia i elementy gabinetu, z których może korzystać pacjent i Rodzice
(opiekunowie) są regularnie dezynfekowane płynem do dezynfekcji powierzchni
9. Prosimy Rodziców (opiekunów) o punktualne (nie wcześniej niż 5 minut przed rozpoczęciem
zajęć) przybycie do gabinetu.
10. W czasie obowiązywania specjalnych rygorów epidemiologicznych staramy się tak
organizować wizyty, by ograniczyć bezpośredni kontakt pacjentów i ich Rodziców

(opiekunów) z innymi pacjentami i Ich Rodzicami przybywającymi w gabinecie, dlatego
prosimy o terminowe i sprawne opuszczanie gabinetu po upłynięciu czasu przewidzianego na
wizytę.
11. Prosimy rodziców o przestrzeganie specjalnych rygorów dotyczących zachowania czystości
powierzchni, z których korzystają.
12. Po zakończeniu zajęć w gabinecie CFT, w przypadku pojawienia się niepokojących oznak
dotyczących stanu zdrowia dziecka lub Rodziców (opiekunów), prosimy o natychmiastowe
poinformowanie o tym terapeuty prowadzącego lub recepcji CFT.
Warszawa, 16 maja 2022 r.

