
Zajęcia rehabilitacji ruchowej 

 Na zajęcia przyjeżdża z dzieckiem 1 opiekun . Nie zalecany jest przyjazd dzieci towarzyszących oraz 

innych osób. 

 Dopuszczana jest obecność jednej osoby (rodzica lub opiekuna) podczas zajęć. Wymagane jest 

zachowanie przez opiekuna dystansu od innych osób 1,5 m.  

  Przed rozpoczęciem zajęć wymagane jest umycie rąk środkiem dezynfekcyjnym udostępnionym 

przez organizatora przy wejściu na salkę do rehabilitacji. Dotyczy to zarówno dziecka jak i opiekuna. 

 U dziecka jak i osób zamieszkujących w tym samym gospodarstwie domowym nie może być oznak 

chorobowych takich jak : podwyższona temperatura, katar, kaszel, biegunka i inne, w dzień zabiegu 

jak i w dniu poprzedzającym. Wszelkie oznaki chorobowe eliminują pacjenta z zajęć. 

 Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać uczestnika na 

zajęcia.  

 Uczestnicy zajęć i opiekunowie będą mieli mierzoną temperaturę termometrem bezdotykowym 

przed rozpoczęciem zajęć. Termometr będzie  regularnie dezynfekowany. Rodzice lub opiekunowie 

muszą wyrazić pisemną zgodę na pomiar temperatury ciała pacjenta i zostawić ją nauczycielowi 

prowadzącemu zajęcia. 

 W wypadku stwierdzenia temperatury przekraczającej 38 stopni, lub objawów mogących wskazywać 

na infekcję dróg oddechowych  nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć i poprosić 

opiekuna lub rodzica o zabranie dziecka do domu. 

 Dziecko  i opiekun lub rodzic zobowiązani są do posiadania osłony ust i nosa. W uzasadnionych 

przypadkach dziecko może być zwolnione z posiadania takiej osłony ( np. wiek dziecka, 

niepełnosprawność uniemożliwiająca noszenie osłony itp.). 

  Opiekunowie dzieci, których terapia odbywa się w pozycji leżącej zobowiązani są do przywiezienia 

koca lub prześcieradła oraz poduszki. BRAK INDYWIDUALNEGO ZABEZPIECZENIA BĘDZIE 

PRZECIWWSKAZANIEM DO ZAJĘĆ. 

 Opiekunowie pozostałych dzieci korzystających z zajęć rehabilitacyjnych zobowiązani są do 

przywiezienia na zajęcia ręcznika typu kąpielowego, koca lub prześcieradła jako indywidualnego 

zabezpieczenia dziecka. 

 Uczestnicy zajęć nie powinni przynosić ze sobą zbędnych przedmiotów. 

 Aby ograniczyć kontaktowanie się między pacjentami zajęcia zostają skrócone o 10 minut. w tym 

czasie dziecko opuszcza salę gimnastyczną, a miejsce terapii jest dezynfekowane i wietrzone. 

 Sala i sprzęty do rehabilitacji będą codziennie ozonowane. 

 Na zajęcia należy czekać w bezpiecznej odległości od innych osób lub w prywatnym środku 

transportu. 

 Nie zaleca  się przebywania na terenie ośrodka dłużej niż czas wymagany do terapii. 

 Nauczyciel- rehabilitant jest wyposażony  w osłonę nosa i ust. 

 Opiekunowie dzieci proszeni są o oczekiwanie na zakończenie zajęć na zewnątrz,  

w prywatnym środku transportu lub świetlicy 

 Zabrania się przebywania na terenie ośrodka dłużej ponad czas wymagany do terapii. 

 W pomieszczeniach i toaletach ORiRK „Tabun”  podłoga i wyposażenie  są dezynfekowane 

detergentem zgodnie z wytycznymi MEN i GIS. 

 Zużyte maski i rękawiczki jednorazowe należy wyrzucać do przeznaczonego do tego, oznakowanego  

kosza/pojemnika. 

 Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania  

i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

 Zaleca się, jeśli tylko warunki atmosferyczne na to pozwolą organizowanie zajęć na świeżym 

powietrzu.  
 
 


