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REGULAMIN – COVID-19 
 

W związku z aktualna sytuacją Covid 19 bardzo prosimy o przestrzeganie następujących zasad: 
1. W związku ze zwiększonym reżimem sanitarnym wprowadzamy dodatkową opłatę w wysokości 

5zł/ każda jednostka terapeutyczna; 
2. Prosimy, aby na zajęcia przyjeżdżał z dzieckiem tylko JEDEN OPIEKUN/RODZIC; nie wolno przywozić 

rodzeństwa nie uczestniczącego w terapii; 
3. Przed rozpoczęciem zajęć pobieramy oświadczenie dotyczące stanu zdrowia i ewentualnego 

kontaktu z COVID-19; 
4. Prosimy, aby każdy Rodzic/Opiekun miał zakryte usta, nos maseczką i miał założone rękawiczki; 
5. W miarę możliwości i o ile wiek na to pozwala prosimy, aby dzieci przyprowadzać w maseczkach; 
6. Odzież dziecka zostawiamy w wyznaczonym do tego miejscu; 
7. Z użytkowania zostają wyłączone poczekalnie Centrum oraz kuchnia; 
8. Prosimy o umycie i dezynfekcje rąk przed zajęciami (dyspensery z płynem dostępne w Centrum); 
9. Prosimy o punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka; 
10. Dziecko przyprowadzić i odebrać może tylko RODZIC/ OPIEKUN ZDROWY;  
11. Rodzic oddaje dziecko i odbiera w wyznaczonym do tego miejscu (szatnia Centrum),  

w tym miejscu ubiera i rozbiera dziecko; 
12. W zajęciach uczestniczyć może tylko dziecko ZDROWE (temperatura ciała dziecka max.370);  
13. Prosimy o oczekiwanie na dziecko na zewnątrz Centrum; w szczególnych przypadkach 

Rodzic/Opiekun może uczestniczyć w zajęciach, musi mieć jednakże maseczkę zakrywającą usta i 
nos oraz założone rękawiczki (środki dostępne w sekretariacie Centrum – za dodatkową opłatą 
10zł/komplet) 

14. Prosimy o zaopatrzenie dzieci w wodę do picia; 
15. Preferujemy płatność przelewem; 
16. W czasie zajęć: 

 Nasi terapeuci będą pracować w maseczkach lub przyłbicach i rękawiczkach; 

 Po każdych zajęciach będziemy dezynfekować sprzęt, pomoce dydaktyczne i wietrzyć gabinety; 

 Podczas zajęć wykorzystywany będzie tylko sprzęt i pomoce, które da się dezynfekować. 

 
* godziny przyjęć pacjentów będą ustalone tak, aby nie spotykać się na terenie Centrum; 
* Centrum będzie codziennie odkażane chemicznie a sprzęt, pomoce dydaktyczne odkażane biobójczą 
lampą UV; 
* Nadal – tam, gdzie będzie to zasadne i możliwe będą realizowane zajęcia online i plany terapii 
domowej; 
* Ze względu na dezynfekcje sprzętu czas zajęć wynosi 45min. 
Dziękujemy za wyrozumiałość. 
Postaramy się zrobić wszystko, aby zajęcia były bezpieczne dla dziecka i terapeuty. 
Jesteśmy pewni, że wspólnie nam się uda. 
Jeśli macie państwo jakieś pytania czy sugestie, prosimy o kontakt mailowy do biura Centrum. 
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