
РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ БАТЬКІВ ЩОДО 
ВІДВІДУВАННЯ КАБІНЕТУ CFT 

Рекомендації щодо функціонування кабінету CFT під час епідемії COVID-19 у Польщі – на основі 
рекомендацій KIF, Міністерства розвитку за погодженням з GIS. 

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

Умови забезпечення безпеки дітей, батьків, терапевтів та персоналу: 
1. До прибуття в кабінет CFT просять батьків (опікунів) дитини заповнити електронну анкету, 

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

Без заповнення анкети та необхідної згоди пацієнти не будуть допущені до кабінету CFT. 

Анкету можна заповнити лише в електронному вигляді. 

2. Перед початком занять батьки (опікуни) зобов’язані повідомити терапевта про будь-які 

сумніви щодо стану здоров’я дитини та власного здоров’я, зокрема про симптоми вірусних 

інфекцій чи інфекційних захворювань. 

3. У зв’язку з діючою епідемічною загрозою ми пропонуємо (просимо) зробити щеплення від 

COVID-19 батьків (опікунів) та дітей віком від 12 років. 

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

особливо найменші, не вакциновані, тому будь-яка передача інфекції/зараження може 

становити серйозну загрозу їх здоров’ю та життю. 

4. Безпосередньо перед входом до кабінету батьки (опікуни) зобов’язані надіти нові одноразові 

(або чисті багаторазові) маски. Будь ласка, візьміть із собою свої маски. В крайньому випадку, 

ви можете попросити їх у терапевта. 

5. Після натискання на дверний дзвінок зачекайте, поки терапевт відкриє двері. 

6. Терапевт перед початком занять в кабінеті 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. 

7. Після входу в кабінет батьки (опікуни) зобов'язані продезінфікувати руки за вказівкою 

терапевта та дотримуватися дистанції до терапевта та інших осіб, можливої в даних умовах 

терапії.  

8. Всі кімнати та елементи кабінету, якими можуть користуватися пацієнт та батьки (опікуни), 

регулярно дезінфікуються засобом для дезінфекції поверхні. 

9. Просимо батьків (опікунів) приходити в кабінет вчасно (не раніше ніж 5 хвилин до початку 

заняття).  

10. Під час особливої епідеміологічної суворості ми намагаємося організувати відвідування таким 

чином, щоб обмежити безпосередній контакт пацієнтів та їхніх батьків (опікунів) з іншими 

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


пацієнтами та їх батьками, які прибувають до кабінету, тому просимо вас покинути кабінет. 

своєчасно та якісно після відведеного часу для відвідування. 

11. Просимо батьків дотримуватися особливих вимог щодо чистоти поверхонь, якими вони 

користуються. 

12. Після закінчення занять в офісі CFT у разі виникнення будь-яких тривожних ознак, що 

стосуються здоров’я дитини або батьків (опікунів), негайно повідомте про це лікуючого 

терапевта або реєстратуру CFT. 

Варшава, 16 травня 2022 року 


