
Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Kierownika  

WTZ w Krotoszynie 

z dnia 25.05.2020r 

 

Procedura zabezpieczenia 

w celu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, 

uczestników terapii oraz pracowników 

WTZ Krotoszyn 

Przed rozpoczęciem działalności WTZ przeprowadzona zostanie dla uczestników i pracowników 

ankieta epidemiologiczna. 

Prowadzenie terapii możliwe jest z zachowaniem rozmieszczenia uczestników w największym 

możliwym oddaleniu do maksymalnej ilości osób w pracowni wraz z terapeutą; 

  Rękodzielniczej – 5 

  Plastyczna – 6 

  Komputerowa i Artystyczna – 8 

  Techniczna -  7 

  Zawodowa – 5 

  Gospodarstwo domowe – 7 

Po przekroczeniu liczby 32 uczestników WTZ przejdzie w formułę pracy dwuzmianowej.  

Grupa 1 przez dwa tygodnie rozpocznie zajęcia terapeutyczne o godz. 8:00 i zakończy o godzinie 

13:30. 

Grupa druga przez dwa tygodnie rozpocznie zajęcia terapeutyczne o godz. 14:00 i zakończy o 19:30. 

Po dwóch tygodniach nastąpi zamiana grup na kolejne dwa tygodnie. 

Dla uczestników korzystających do tej pory z pojazdów WTZ będzie zapewniony przewóz. 

W pomieszczeniu rehabilitacji może ćwiczyć nie więcej niż czterech uczestników terapii. 

Psycholog w gabinecie przyjmuje uczestników indywidualnie. 

W budynkach WTZ mogą przebywać tylko osoby co do których istnieje uzasadnienie do zapewnienia 

ciągłości terapii i działalności. 

Podczas pobytu na terapii uczestnicy przebywają w wyznaczonym pomieszczeniu i nie opuszczają 

terenu placówki. 

Pomieszczenia należy wietrzyć przynajmniej cztery razy w ciągu pracy grupy terapeutycznej oraz w 

rehabilitacji po każdej grupie ćwiczących. 

Zakaz pozostawiania telefonów komórkowych na powierzchniach ogólnodostępnych, telefony w 
indywidualnych szafkach, kontakt z uczestnikiem przez terapeutę.  
 

Pomieszczenia wspólne szczególnie klamki, poręcze, włączniki świateł na  korytarzach i w toaletach 

dezynfekowane zostaną raz na godzinę przez wyznaczonego pracownika. 



 

 

Transport własny 

1. Przewóz możliwy z zachowaniem rozmieszczenia pasażerów w największym możliwym oddaleniu; 

- pojazd 27 osobowy może przewozić 13 osób w tym kierowcę i opiekuna. 

- pojazd 20 osobowy może przewozić 10 osób w tym kierowcę i opiekuna. 

- pojazd 9 osobowy może przewozić 5 osób w tym kierowcę. 

2. Przed wejściem do pojazdu następuje pomiar ciepłoty ciała, odnotowany na liście pasażerów. 

Osoby z temperaturą powyżej 37,8oC nie będą przewożone na terapię. 

3. Pasażer podczas przewozu zobowiązany jest zasłonić usta i nos dostępnymi środkami. 

4. Po wejściu do pojazdu pasażer dezynfekuje ręce dostępnym w pojeździe środkiem. 

5. Po opuszczeniu pojazdu przez pasażerów następuje dezynfekcja poręczy, klamry i zaczepu pasów 

bezpieczeństwa, podłokietników oraz miejsc z którą bezpośrednią styczność miał pasażer.  

Dezynfekcji należy dokonać po każdej przewiezionej grupie osób. 

6. Opiekun lub kierowca przeprowadzający pomiar temperatury i dezynfekcję rąk pasażerów 

zaopatrzony będzie w maseczkę lub przyłbicę oraz rękawiczki ochronne. 

Uczestnictwo w terapii 

1. Uczestnik który przychodzi samodzielnie na terapię  przed wejściem do budynku WTZ poddany 

zostanie pomiarowi ciepłoty ciała. Pomiar odnotowany na liście uczestników. Osoby z 

temperaturą powyżej 37,8oC nie będą dopuszczane do zajęć terapeutycznych. 

2. Po wejściu do budynku WTZ uczestnik i pracownik dezynfekuje ręce dostępnym środkiem. 

3. Uczestnik i pracownik zobowiązany jest zasłonić usta i nos dostępnymi środkami aż do momentu 

wejścia do wyznaczonej pracowni terapeutycznej, gdzie umieszcza ją w dedykowanym 

uczestnikowi lub pracownikowi pojemniku. 

4. Przed opuszczeniem pomieszczenia pracowni wszyscy zakładają osłonę ust i nosa oraz 

dezynfekują dłonie. 

5. Po powrocie do pomieszczenia pracowni wszyscy dezynfekują dłonie. 

6. Każdy uczestnik otrzymuje dedykowane narzędzia i materiały do terapii.  

7. Każdy uczestnik przywozi własny posiłek w zabezpieczonym pojemniku, pozostawia go w 

dedykowanej pracowni. Ciepły napój dla uczestników przygotowuje terapeuta w naczyniach 

jednorazowych. 

8. Po zakończeniu terapii przed wejściem do pojazdu uczestnik zobowiązany jest zasłonić usta i nos 

dostępnymi środkami oraz zdezynfekować dłonie. 

9. Pracownicy nie związani bezpośrednio z procesem terapii przed koniecznym wejściem do 

pracowni terapeutycznych muszą zdezynfekować dłonie. 

10. Każda pracownia terapeutyczna opracuje indywidualną dla grupy terapeutycznej procedurę 

zabezpieczenia zakażeniu w oparciu o; 

- Rekomendacje dotyczące działalności WTZ w celu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2,  

- Zarządzenie Kierownika WTZ 

11. Terapeuci posiadają środki natychmiastowego kontaktu z opiekunami uczestnika terapii. 

12. W przypadku wystąpienia u osoby niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-
2 należy niezwłocznie umieścić osobę  w izolacji w pomieszczeniu gabinet Psychologa 
.Następnie należy dopilnować, aby osoba ta założyła osłonę ust i nosa, jeśli to możliwe ze 
względu na jej stan zdrowia i możliwości psychoruchowe, zawiadomić rodzinę bądź osoby 
wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji.  



13. Kierownik lub osoba zastępująca powiadamia telefonicznie właściwą miejscowo powiatową 
stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.  

14. W przypadku pogarszania się stanu zdrowia osoby, kierownik lub osoba zastępująca 
powiadamia pogotowie ratunkowe i informuje o objawach.  

15. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy 
niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2, pracownik zostaje  odsunięty od 
pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, 
pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest 
możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Należy powiadomić właściwą miejscowo 
powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i 
poleceń.  
 

16. Ustala się listę osób, z którymi podejrzewana o zakażenie osoba miała bezpośredni kontakt, a 
także miejsc/ pomieszczeń w których przebywała, celem gruntownego ich umycia i 
dezynfekcji.  
 

Zatwierdzona przez Kierownika procedura terapeutyczna opracowana indywidualnie dla grupy 

terapeutycznej stanowi integralną część procedury WTZ w Krotoszynie.  

 

Zarządzenie ze skutkiem natychmiastowym i wydaję się na czas do odwołania. 

 

        Kierownik WTZ 

        Paweł Kaczmarek 

 

 

 


