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PROCEDURY POSTĘPOWANIA 

DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ W RYKACH 

W CZASIE PANDEMII 

W CELU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM WIRUSEM COVID-19 

DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW I UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ W WTZ 

ORAZ 

RODZICÓW ,OPIEKUNÓW PRAWNYCH, OSÓB INNYCH 

 

Wprowadzenie niniejszych procedur ma na celu zapewnienie optymalnych 

warunków bezpieczeństwa podczas wznowienia zajęć w  Warsztatach Terapii 

Zajęciowej w Rykach  w sytuacji występowania pandemii COVID-19. 

Konsekwentne ich przestrzeganie oraz stosowanie wpłynie na podniesienie 

stanu bezpieczeństwa pracowników i uczestników zajęć w WTZ w Rykach. 
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Aby dostosować się do obowiązujących przepisów związanych z występowaniem  

COVID-19 i ograniczyć możliwość zakażenia  wprowadza się system dwuzmianowy 

dla uczestników zajęć w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rykach. 

Zajęcia dla uczestników 1 grupy odbywają się w Warsztatach, natomiast z 

uczestnikami grupy 2 odbywają się one w formie pracy zdalnej. O formach i 

metodach pracy zdalnej decyduje instruktor danej pracowni. 

Zmiana grupy uczestniczącej w zajęciach w WTZ odbywa się  co drugi dzień z 

przemiennością tygodniową - wg dołączonego schematu. 

 

I. PRZYWOZY I ODWOZY (TRANSPORT) 

W czasie pandemii środki transportu jakimi dysponują Warsztaty Terapii 

Zajęciowej  w Rykach wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby uczestników WTZ 

-  głównie z niepełnosprawnością ruchową, a także indywidualnie 

zakwalifikowanych na listę dowozów.  

Pozostali uczestnicy na zajęcia docierają samodzielnie, pod opieką rodzica lub 

innego opiekuna. Dotyczy to również  ich powrotów do domu po zajęciach. 

Środki transportu wykorzystywane są również  do zapewnienia prawidłowego i 

bezpiecznego funkcjonowania WTZ. 

1. Każdy zespół znajdujący się w dowozach w busie WTZ (kierowca + opiekun) 

wyposażony jest obowiązkowo w przyłbicę lub maskę ochronną oraz rękawice 

jednorazowe (wybór korzystania z maski czy przyłbicy zależy od personelu). 

2. Każdy uczestnik wsiadający do busa musi mieć obowiązkowo założoną 

maseczkę ochronną lub przyłbicę (powinien być dodatkowo wyposażony  

w ew. maseczkę zmienną na powrót do domu). 

3. Każdy uczestnik przed wejściem do busa ma mierzoną temperaturę przez 

opiekuna dowozów - termometrem bezdotykowym, przystawianym do czoła w 

odległości 5 cm. 

4. Temperatura powyżej 37oC dyskwalifikuje osobę do transportu busem na  

zajęcia w WTZ.  

5. Każda osoba, u której opiekun dowozów stwierdzi objawy infekcji dróg 

oddechowych (kaszel, kichanie, itp.) nie będzie przywieziona na zajęcia w WTZ 

- chyba, że posiada zaświadczenie lekarskie o występowaniu u niego 

dolegliwości alergicznych.  

6. Po zdezynfekowaniu rąk uczestnicy siadają w busie na miejsca wyznaczone 

przez opiekuna. 

7. Obowiązuje całkowity zakaz witania się gołą ręką. 
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8. W trakcie jazdy obowiązuje zakaz robienia dodatkowych postojów   

 (np. w celu robienia zakupów,  załatwiania innych spraw, itp.) 

9.  W sytuacji wyjątkowej (awaria, zasłabniecie, itp.) o konieczności postoju   

decyduje zespół dowożący. 

10.  Środek transportu po przywozach i odwozach jest dezynfekowany 

wg  obowiązujących procedur. Dezynfekcja należy wyłącznie do obowiązków 

kierowcy. 

Pozostałe przepisy regulaminu dowozów obowiązują bez zmian. 

II. WEJŚCIE / POBYT W WTZ / WYJŚCIE I ODWOZY UCZESTNIKÓW 

1. Przy wejściu do Warsztatów każda osoba ma mierzoną temperaturę 

termometrem bezdotykowym  poprzez przystawienie go do czoła w odległości 

5cm. 

2. Pomiaru temperatury dokonuje wyznaczony pracownik. 

3. Jeżeli odczytana temperatura będzie wyższa niż 37oC wówczas osoba ta będzie 

odsyłana do domu (po wcześniejszym powiadomieniu rodzica, opiekuna 

prawnego). Stwierdzenie u osoby objawów przeziębienia: kaszlu, kichania itp. 

spowoduje wykluczenie jej z zajęć w danym dniu lub na dłuższy okres.  

(Osoby cierpiące na dolegliwości alergiczne muszą posiadać stosowne 

zaświadczenie lekarskie). 

4. Po wykonaniu w/w czynności uczestnik udaje się do szatni, w której nie może 

przebywać jednocześnie więcej niż 8 osób. Pozostałe osoby przebywają w 

bezpiecznych odległościach przed wejściem do WTZ, czekając na zezwolenie 

wejścia do szatni przez osobę upoważnioną.  

5. Po zmianie odzieży i przed wyjściem z szatni obowiązuje dezynfekcja rąk. 

6. Po wyjściu z szatni każdy uczestnik udaje się bezpośrednio do swojej pracowni 

i podczas zajęć przebywa wyłącznie w niej. 

7. Uczestnikom zajęć nie zezwala się na samowolne poruszanie się po WTZ. 

8. Zajęcia poszczególnych uczestników kończą się zgodnie z ustalonym 

harmonogramem (dostępnym w pracowniach). 

9. W wyznaczonym czasie uczestnicy kończący zajęcia (uczestnicy dowożeni -

zgodnie z harmonogramem odwozów) udają się do szatni przestrzegając 

wymaganych zasad bezpieczeństwa.  

10.  Przed wyjściem z Warsztatów uczestnik musi mieć obowiązkowo założoną 

 maseczkę ochronną lub przyłbicę.  

11.  Każdy uczestnik codziennie zabiera swoją odzież do domu - szatnia 
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 pozostaje pusta i poddana dezynfekcji. 

12.  Po zezwoleniu opiekuna uczestnicy zajmują  wyznaczone miejsca w busie  

 i są odwożeni do domu. 

 

III. ZAJĘCIA W WTZ 

1. Zajęcia terapeutyczne odbywają się wg ustalonego harmonogramu. 

Za przebieg i bezpieczeństwo na zajęciach odpowiedzialny jest instruktor, 

którego decyzjom uczestnik musi się bezwzględnie podporządkować. 

2. Przyłbice, maseczki zmienne oraz środki do dezynfekcji są dostępne w każdej 

pracowni. 

3. O konieczności stosowania w/w środków podczas zajęć decyduje instruktor. 

4. Maseczki (wielokrotnego użytku) zużyte podczas zajęć muszą być zapakowane 

w torbę foliową, a następnie zdezynfekowane w placówce. 

5. W przypadku maseczek jednorazowych - po ich zużyciu należy zapakować je w 

torbę foliową i wrzucić do kosza znajdującego się w pracowni.  

6. Po powrocie uczestnika do domu należy pamiętać o wszelkich zasadach 

bezpieczeństwa (dezynfekcja maseczki, przyłbicy, rąk, itd.) 

7. W celu wyjścia do toalety uczestnik ma obowiązek zgłoszenia faktu 

instruktorowi,  założenia przyłbicy lub maseczki, a następnie stosowania się do 

procedur obowiązujących w toaletach i po wyjściu z niej, o których informuje 

go instruktor. 

8. W ciągu zajęć w danej pracowni odbywa się kilkakrotna dezynfekcja rąk, która 

jest przeprowadzana na polecenie instruktora. Pomieszczenie powinno być 

regularnie wietrzone. Ponadto - po zakończeniu zajęć - stanowiska pracy 

uczestników i instruktora, muszą być  obowiązkowo zdezynfekowane. Do 

obowiązków instruktora lub wyznaczonej przez niego osoby należy dezynfekcja 

klamek w swojej pracowni. 

9.  Przerwa na posiłek trwa 30 min. i odbywa się zgodnie z harmonogramem 

 zajęć pracowni - w czasie wyznaczonym przez instruktora.   

10.  Wspólne posiłki podczas przerwy w zajęciach poza pracownią są 

 zabronione - dotyczy to uczestników i pracowników WTZ . Zabrania się 

 korzystania z kuchenki mikrofalowej jak również odgrzewania posiłków na 

 kuchni gazowej. 

11.  Każdy uczestnik zajęć przynosi własny posiłek, napój, itp., które spożywa  w  

grupie terapeutycznej w swojej pracowni. Dozwolone jest korzystanie 

wyłącznie z czajnika elektrycznego dostępnego w pracowni. 



-  5  - 
 

12.  Telefony komórkowe nie powinny być pozostawiane na powierzchniach   
ogólnodostępnych, należy je w miarę możliwości dezynfekować. 

 

13. W czasie pracy z uczestnikami (przy sprzyjającej pogodzie) istnieje możliwość 

wyjścia na zewnątrz  budynku WTZ  celem prowadzenia zajęć terapeutycznych 

lub na dodatkową 15 minutową przerwę. Wyjście odbywa się wyłącznie w 

grupach terapeutycznych pod opieką instruktora - nie wolno łączyć grup 

terapeutycznych.  

O godzinie wyjścia lub przerwy decyduje instruktor lub osoba odpowiedzialna 

za uczestników w porozumieniu z Kierownikiem WTZ. 

14.  Podczas zajęć terapeutycznych odbywają się zajęcia z psychologiem  

 i fizjoterapeutą (zgodnie z harmonogramem): 

a) Zajęcia z psychologiem mają charakter indywidualny 

- każdy uczestnik jest przyprowadzany na zajęcia przez psychologa ,  

   a po  ich zakończeniu odprowadzany do pracowni. 

b) Fizjoterapia ma charakter wyłącznie ogólnorozwojowy  

- zajęcia odbywają się (bez względu na rodzaj niepełnosprawności)  

  w grupie liczącej max. 5 osób plus fizjoterapeuta - w siłowni  

  lub w grupie liczącej max. 9 osób plus fizjoterapeuta - w sali  

  rehabilitacyjnej. 

- jeżeli warunki atmosferyczne na to pozwalają wskazane jest 

  prowadzenie zajęć na świeżym powietrzu z zachowaniem odpowiednich 

  odległości miedzy uczestnikami.  

  Po każdych zajęciach należy przewietrzyć salę  i zdezynfekować sprzęt. 

  Na zajęcia uczestnicy są przyprowadzani przez fizjoterapeutę , a po ich 

  zakończeniu odprowadzani do pracowni. 

15.  Po przeprowadzonych zajęciach stanowiska pracy specjalistów oraz sprzęt 

 terapeutyczny muszą być  obowiązkowo zdezynfekowane.  

 

 

 

 

 

 

 



-  6  - 
 

IV. ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ I DEZYNFEKCJA 

1. Każda pracownia wyposażona jest w sprzęt ochrony osobistej: maseczki 

wielokrotnego użytku, przyłbice,  rękawiczki jednorazowe - przeznaczone 

do użytku dla uczestników i instruktora pracowni w trakcie  zajęć. 

2. W każdej pracowni - w widocznym miejscu przy wejściu - znajduje płyn 

dezynfekujący do rąk oraz płyn bakteriobójczy do powierzchni płaskich - 

częstotliwość używania tych środków pozostaje w decyzji osoby 

odpowiedzialnej za grupę. 

3. Należy regularnie dezynfekować często używane powierzchnie użytkowe,  

wyposażenie i narzędzia wykorzystywane do zajęć. Kilkakrotnej dezynfekcji 

podlegają także blaty, oparcia krzeseł, klawiatury komputerów, włączniki 

świateł, klamki przy drzwiach wejściowych do pracowni, itd.. 

4. Obowiązkiem fizjoterapeuty po zakończonych zajęciach jest dezynfekcja 

roztworem spirytusowym każdego urządzenia rehabilitacyjnego,  a także 

codzienny obowiązek dezynfekcji powierzchni płaskich, drabinek 

rehabilitacyjnych oraz klamek we wszystkich pomieszczeniach 

rehabilitacyjnych 

5. Do obowiązków osoby sprzątającej należy  konieczność bieżącej, 

przynajmniej 4 razy dziennie dezynfekcji sanitariatów oraz powierzchni 

płaskich (korytarze, szatnia, inne pomieszczenia WTZ) jak również 

odkażanie  włączników świateł, klamek, framug, skrzydeł drzwi i poręczy, 

itp. 

6. Do obowiązków osoby wyznaczonej należy ogólna dezynfekcja wszystkich 

pomieszczeń WTZ - przed i po zajęciach.  
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V. RODZICE /OPIEKUNOWIE PRAWNI / OSOBY INNE 

W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rykach obowiązuje całkowity zakaz 

wejścia na teren obiektu osobom, których obecność nie jest konieczna do 

zapewnienia ciągłości działalności Warsztatów. 

1. Rodzic przyprowadzając uczestnika na zajęcia zostawia go przed wejściem do 

budynku pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi. 

2. Rodzic, opiekun prawny lub inna osoba chcąca załatwić sprawy związane z 

uczestnikiem WTZ lub działalnością placówki, umawia się na spotkanie 

telefonicznie z kierownikiem WTZ lub osobą go zastępującą.  

3. W przypadku potrzeby osobistej rozmowy z instruktorem lub specjalistą, 

preferowany jest kontakt telefoniczny.  

W razie konieczności istnieje także możliwość osobistego kontaktu, rozmowy 

w wyznaczonym pomieszczeniu socjalnym przy zachowaniu niezbędnych 

środków ostrożności. 

 

 

UWAGA!  

Przedstawione wyżej procedury postępowania będą na bieżąco modyfikowane, 

uzupełniane i realizowane celem zapewnienia optymalnie bezpiecznych 

warunków pracy uczestników i personelu WTZ w Rykach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


