
ПРОЦЕДУРИ БЕЗПЕКИ В CFT 

Метою впроваджених процедур є оптимальне зниження ризику зараження SARS-CoV-2 та захист 
пацієнтів, їхніх батьків та опікунів, а також працівників офісу CFT, тому ми будемо вдячні за дотримання 
епідеміологічних вимог та рекомендацій терапевтів. 

Процедури перед обслуговуванням: 
1. Принаймні за 24 години до візиту в офіс, батьки повинні заповнити електронну анкету, 

доступну за адресою http://www.calkiemfajniterapeuci.pl/covid-19/ 

У разі виникнення сумнівів щодо інформації, зазначеної в анкеті, терапевт має право провести 

додаткову телефонну бесіду, а якщо немає можливості з’ясувати сумніви, він має право 

відмовитися від консультації. 

2. Усі терапевти, які працюють в кабінетах, вакциновані трьома дозами вакцини, а наші пацієнти, 

особливо найменші, не вакциновані, тому будь-яка інфекція/зараження може становити 

серйозну загрозу їх здоров’ю та життю.  

3. Безпосередньо перед початком занять в кабінеті терапевт вимірює температуру дитини та 

батьків (опікунів). У разі виникнення будь-яких підозр щодо здоров’я дитини та/або батьків 

(опікунів), або інших тривожних ознак, терапевт має право відмовитися від проведення занять 

до з’ясування ситуації. У цьому випадку батьків (опікунів) попросять залишити кабінет і 

самостійно з’ясувати всі сумніви. 

4. Рекомендується обмежити кількість осіб, які супроводжують пацієнта під час відвідування 

кабінету. По можливості просимо приходити в такому складі: один з батьків - одна дитина. 

5. Усі особи, які перебувають в кабінеті, повинні носити маски (з закритими ротом і носом) і 

повинні дотримуватися, якщо можливо, безпечної відстані до інших пацієнтів та їх батьків. 

6. Детальні рекомендації для батьків/опікунів описані в документі «Рекомендації для батьків, які 

відвідують офіс ЦФТ», опублікованому на веб-сайті:  

http://www.calkiemfajniterpaeuci.pl/covid-19/ 

Профілактичні заходи у разі підозри на коронавірусну інфекцію у 

працівника/персоналу: 
1. Персонал кабінету зобов’язаний дотримуватися інструкцій та суворих вимог, що випливають із 

протоколу вірусу SARS-CoV-2. 

2. Усі терапевти, які працюють в кабінетах, вакцинуються трьома дозами вакцини COVID-19 

3. Працівники кабінетів та інший персонал належним чином підготовлені та проінструктовані 

щодо запобігання та управління безпосередньою загрозою зараження SARS-CoV-2. Терапевти 

з тривожними симптомами не виходять на роботу, залишаються вдома. Пацієнти будуть 

повідомлені по телефону про скасування візиту або зміну терапевта/дату візиту, відразу після 

того, як у нього з’являться підозри щодо вищезгаданого ризику. 

4. У разі підозри на тривожну симптоматику у працівника, відвідування негайно припиняється та 

повідомляється відповідна санепідемстанція. Залежно від ситуації та отриманих вказівок 

працівника розміщують в ізольованому приміщенні або відправляють додому індивідуальним 

транспортом. 
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Процедури, яких слід дотримуватися у разі підозри на серйозну 

інфекцію або коронавірусну інфекцію у клієнта: 
1. При наявності явних ознак захворювання, таких як, наприклад: постійний кашель, нездужання, 

утруднення дихання, інші – не можна допускати хворого в кабінет. Пацієнт буде 

проінструктований про обов’язкові правила поведінки в таких випадках. 

2. Якщо пацієнт з тривожними симптомами знаходиться в офісі - необхідно його тимчасово 

ізолювати у відведеному приміщенні і, як тільки це буде можливо, відправити додому. 

Варшава, 16 травня 2022 року 


