REHABILITACJA DLA CIEBIE
terapia, edukacja, działanie!!!

Informację dla uczestników projektu
Rehabilitacja dla Ciebie – terapia, edukacja, działanie!!!
w związku z wprowadzeniem stanu epidemii
nr 02/2020
Informacje zostały opracowane w oparciu o:




wytyczne Krajowej Izby Fizjoterapeutów



wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, aktualnych ustaw i zarządzeń na dzień
14.04.2020 roku



Podręcznik prewencji i leczenia COVID-19 Wersja tłumaczenia 1.1.0 z 2020-03-26--00-51-28 Handbook of
COVID-19 Prevention and Treatment, The First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine,
Compiled According to Clinical Experience



Ustawę z dnia 25.09.2015 roku o Zawodzie fizjoterapeuty z późniejszymi zmianami do wykonywania czynności
leczniczych w oparciu o Ustawę o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. z późniejszymi zmianami.



https://www.mp.pl/covid19/ochrona/230881,wskazowki-swiatowej-organizacji-zdrowia--dotyczace-racjonalnegouzywania-srodkow-ochrony-indywidualnej-przed-covid-19



https://www.mp.pl/covid19/zalecenia/229175,zalecenia-ecdc-dotyczace-zakladania-i--zdejmowania-srodkowochrony-indywidualnej-w-czasie-opieki-nad-pacjentami-z-podej-rzeniem-lub-potwierdzonym-zakazeniemwirusem-sars-cov-2-covid-19



ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania



DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 maja 2020r.Poz. 792
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2maja 2020r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

wytyczne
Ministerstwa
Rozwoju,
https://www.gov.pl/web/rozwoj/rehabilitacja

aktualne

wytyczne

z

dnia

30.04.2020

roku

Zasady rejestracji i konsultacji pacjenta w Projekcie
W celu zmniejszania ryzyka przenoszenia zakażenia rejestracja pacjenta do Projektu
odbywa się telefonicznie lub w inny zdalny sposób (np. drogą e-mail). Podczas rozmowy telefonicznej
konsultant przeprowadzi ankietę wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS
CoV-2.
Kontakt osobisty zostanie zminimalizowany do kontaktu jednorazowego w celu podpisania
umowy i innych dokumentów projektowych, po wcześniejszym umówieniu się na wyznaczoną
godzinę i z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa:
 Przy wejściu do budynku (lokalu) każdy pracownik, pacjent oraz jego opiekun ma obowiązek
zdezynfekować ręce.
 Po dezynfekcji powinien nastąpić pomiar temperatury ciała każdej osoby wchodzącej.
 Pacjent (jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny) powinien otrzymać, wypełnić i
podpisać przed każdą wizytą ankietę aktualizacyjną dotyczącą ryzyka zachorowania na Covid
-19. W przypadku wywiadu epidemiologicznego dodatniego lub objawów infekcji (gorączka,
kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, uczucie duszności, inne nietypowe) na
podstawie informacji wynikających z ankiety przeprowadzonej przez rejestrację stwierdzenie
ryzyka zakażenia wirusem SARS CoV-2, pacjent nie jest dalej obsługiwany i nie zostaje
uczestnikiem Projektu.
 Pacjent ma obowiązek zakrycia nosa oraz ust maskę flizelinową, chirurgiczną oraz przebywa
w odległości 2 m od rejestratorki.
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Osoba rejestrująca wyposażona jest w rękawiczki jednorazowe maskę lub przyłbicę. Długopis
do podpisywania dokumentów pacjent ma swój albo jeśli pacjent użyje firmowego jest on
dezynfekowany po każdym pacjencie. Stolik dezynfekowany jest po każdym pacjencie.
W pomieszczeniu, w którym odbywa się rejestracja przebywa jeden pacjent.



Należy poinformować pacjentów o konieczności kontaktu telefonicznego w celu ustalenia
możliwości zmiany wizyty lub zmiany terminu zabiegów.

Zasady korzystania ze świadczeń fizjoterapeutycznych w Projekcie
Pacjent każdorazowo po przybyciu na zabiegi, po wejściu do budynku lub po wyjściu z
windy dezynfekuje ręce, oraz musi zgłosić się do Punktu Projektu( "Kupiec Poznański" V piętro) w
celu przeprowadzania procedury wstępnej kwalifikacji do skorzystania z świadczeń
fizjoterapeutycznych w danym dniu, gdzie nastąpi:
- dezynfekcja rąk, pomiar temperatury oraz wypełnienie ankiety aktualizacyjnej.
Pracownik przebywający w Punkcie Projektu wyposażony jest w rękawiczki jednorazowe maskę
lub przyłbicę. Długopis do podpisywania dokumentów pacjent ma swój albo jeśli pacjent użyje
firmowego jest on dezynfekowany po każdym pacjencie. Stolik dezynfekowany jest po każdym
pacjencie. Pacjent przebywa w odległości 2m od pracownika Punktu. W odległości co najmniej
2m od siebie znajdują się 2 dodatkowe krzesła dla pacjentów.
Pacjent musi przebywać w masce twarzowej, jeśli jest ona nieprofesjonalna, zostaje ona wymieniona
na maskę flizelinową - chirurgiczną.
W przypadku wywiadu epidemiologicznego dodatniego lub objawów infekcji (gorączka,
kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, uczucie duszności, inne nietypowe) na podstawie
informacji wynikających z ankiety przeprowadzonej przez rejestrację stwierdzenie ryzyka zakażenia
wirusem SARS CoV-2, pacjent nie jest dalej obsługiwany i zawiesza się mu udział w projekcie do
czasu ustąpienia objawów.
Pacjent, u którego stwierdzi się braku objawów infekcji, kieruje się do szatni.
Pacjent zmienia obuwie przed wejściem do szatni. W szatni następuje zmiana odzieży wierzchniej.
Odzież w której pacjent uczestniczy w zabiegach, powinna być wyprana po każdym dniu
zabiegowym lub wymieniona na świeżą.
Przed rozpoczęciem zabiegów fizjoterapeutycznych pacjent dezynfekuje ręce.
Pacjent kolejny raz dezynfekuje ręce po udzieleniu świadczeń fizjoterapeutycznych.
Pacjent umawiany jest na konkretną godzinę. Pacjenci proszeni są o punktualne przybywanie na
zabiegi. Odległość pacjentów w jednym pomieszczeniu to minimum 2 m przestrzeń między nimi
zostanie dodatkowo rozdzielona parawanami.
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