
Organizacja zajęć w filii MDK „DH” Ośrodku Rekreacji i Rehabilitacji 

„Tabun”: 
 

Zajęcia hipoterapii: 

Od 25 maja 2020 r. uczestnicy mogą brać udział w zajęciach  hipoterapii w ORiRK „Tabun”. 

Na zajęcia przyjeżdża z dzieckiem 1 opiekun. 

Zabroniony jest przyjazd dzieci towarzyszących oraz innych osób. 

Przed rozpoczęciem zajęć wymagane jest umycie rąk środkiem dezynfekcyjnym 

udostępnionym przez organizatora przy wejściu na halę do hipoterapii. 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. 

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 37,5 stopni nauczyciel ma prawo 

odmówić prowadzenia zajęć i poprosić opiekuna lub rodzica o zabranie dziecka do domu. 

Zaleca się noszenie przez pacjenta maseczki na twarzy podczas zajęć. Pacjent powinien 

również posiadać rękawiczki ( mogą być jakiekolwiek, dopasowane do rozmiaru ręki 

dziecka). 

Wymagany jest kocyk lub ręcznik typu kąpielowego na którym dziecko będzie siedzieć 

podczas hipoterapii. BEZ INDYWIDUALNEGO ZABEZPIECZENIA ZAJĘCIA NIE 

ODBĘDĄ SIĘ. 

Wskazane jest używanie własnych kasków ochronnych na głowę np. rowerowych. 

Do odwołania zakazuje się karmienia konia podczas zajęć hipoterapii. 

Aby ograniczyć kontaktowanie się między pacjentami zajęcia zostają skrócone o 5 minut. 

Po zejściu z konia należy bezzwłocznie udać się do środka transportu (auta , autobusu). 

Do konia można podejść dopiero po tym jak poprzedni uczestnik oddali się na bezpieczną 

odległość. 



Sprzęt używany do zajęć hipoterapii będzie codziennie ozonowany. 

Poręcze podestu do wsiadania, ławki oraz sprzęty i zabawki w hali będą dezynfekowane. 

Nauczyciel prowadzący zajęcia   będzie wyposażony  w przyłbicę i rękawiczki. Osoba 

prowadząca konia będzie nosić maseczkę  

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

w prywatnym środku transportu. 

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

Przed każdymi zajęciami opiekun dziecka będzie zobowiązany do wypełnienia ankiety 

dotyczącej stanu zdrowia dziecka. 

 
 


