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Procedury zapewnienia bezpieczeństwa podczas 

wykonywania  rehabilitacji ruchowej  

w 

 SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 1 im. TADEUSZA 

KOŚCIUSZKI w ŚWIDNICY 

w związku z wystąpieniem COVID-19 

obowiązujące od dnia 01.09.2020r. 
 

 

Na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora 

Sanitarnego oraz Krajowej Izby Fizjoterapeutów 

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa na zajęciach z rehabilitacji ruchowej i ochrony 

przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 obowiązują specjalne Procedury 

bezpieczeństwa. 

 

 1. Zajęcia zostały skrócone do 40 minut, aby wygospodarować czas na przeprowadzenie 

procedury dezynfekcji pomieszczeń między zajęciami oraz aby ograniczyć kontakt pomiędzy 

kolejno po sobie przychodzącymi uczestnikami zajęć. 

 

 2. Zaraz po wejściu na salę dziecku zostaną zdezynfekowane dłonie. 

 

 

 3.   W przypadku zaobserwowania u prowadzącego lub u dziecka objawów choroby COVID-

19 fizjoterapeuta przerywa pracę i ogranicza kontakt bezpośredni  z dzieckiem informując  o 

tym adekwatne służby (powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną   tel. 74  8522091,   

74  8522092).     

 

 

 4. W przypadku  objawów infekcji dziecka ( gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle gardła, 

uczucie duszności, inne nietypowe) na podstawie obserwacji fizjoterapeuta  stwierdza ryzyko 

zakażenia wirusem SARS- CoV-2 zasadna jest odmowa przeprowadzenia rehabilitacji 

ruchowej. 

 

 5. W przypadku  braku objawów infekcji ( gorączka , kaszel, katar, wysypka, bóle gardła, 

uczucie duszności, inne nietypowe)- stwierdzenie niskiego ryzyka zakażenia wirusem SARS- 

CoV-2-  fizjoterapeuta przeprowadza  rehabilitację  przy zachowaniu standardowych form 

ostrożności. 

 

 6. Fizjoterapeuta podczas realizacji wszystkich czynności przy dziecku zobowiązany jest  

do stosowania maksymalnie bezpiecznych środków ochrony indywidualnej (zgodnie  

z zaleceniami GIS, WHO) zapewniających bezpieczeństwo zarówno fizjoterapeucie jak  

i dziecku. 
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 7.   Udział rodzica/opiekuna w terapii możliwy jest w wyjątkowych sytuacjach i możliwy 

pod warunkiem:  

a) rodzic/opiekun zakłada jednorazową maseczkę ochronną oraz jednorazowe rękawice,  

b) rodzic/opiekun znajduje się w odległości minimum 2 m od ćwiczącego terapeuty    

 i dziecka. 

  

 8.   Fizjoterapeuta zobowiązany jest do dezynfekcji rąk, ich mycia zgodnie  

z obowiązującymi standardami. 

 

 9. Po zajęciach następuję dezynfekcja sprzętu, klamek, poręczy, dozowników na preparaty do 

higieny rąk, dozowników na ręczniki jednorazowe, pojemników na odpady przez personel 

sprzątający.  

 

 

 10. Jeśli stan kliniczny na to pozwala dziecko należy wyposażyć w maseczkę ochronną na 

czas kontaktu z fizjoterapeutą .  

 

11.  Pomieszczenie, w którym odbywa się rehabilitacja będzie dezynfekowane  i wietrzone 

każdorazowo po zakończeniu pracy z dzieckiem. 

 

 12. Przybory i sprzęt używany podczas fizjoterapii będzie po zakończeniu pracy 

zdezynfekowany. 

  

  

 

 

Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków odpowiada Dyrektor 

Szkoły. 

Przepisy końcowe 

Procedury bezpieczeństwa obowiązują w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziała Integracyjnymi 

w Świdnicy od dnia 01 września 2020 r. do czasu ich odwołania. 

 

Opracowała: Iwona Keler 


