
Procedura wewnętrzna bezpieczeństwa stosowana na terenie Ośrodka 
Terapii Poznawczo- Behawioralnej w związku z ryzykiem zakażenia 
COVID-19 

I. CEL  WPROWADZENIA PROCEDUR

1. Niniejsze Procedury zostały wprowadzone w związku z sytuacją 
epidemiologiczną wynikającą z zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19 

2. Procedury zostały opracowanie z oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 
dnia 20.03.2020r., ogólne zalecenia jednostek sanitarnych i konsultację prawną 

3. Procedury zostały dopasowane do charakteru usług w OTPB  MENSANA i 
warunków lokalowych jakimi dysponuje Ośrodek

II. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Każda osoba wchodząca do przestrzeni Ośrodka zobowiązana jest do 
zdezynfekowania i dokładnego umycia rąk.

2. Każda osoba wchodząca do Ośrodka zobowiązana jest do bezwzględnego 
stosowania ochrony twarzy w postaci maski lub przyłbicy

3. Wszystkie osoby pozostające w Ośrodku zobowiązane są do stosowania 
bezpiecznego dystansu wobec innych osób (1,5-2m)

4. W Ośrodku dostępne są środki do dezynfekcji rąk i przedmiotów, jednorazowe 
rękawiczki, w przestrzeniach sanitarnych wywieszona jest instrukcja mycia rąk a na 
drzwiach gabinetów informacja dotycząca zasad bezpieczeństwa stosowanych w Ośrodku

5. Każda osoba korzystająca z usług OTPB  MENSANA  zobowiązana jest przed 
wizytą do:

a) zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa umieszczonymi na stronie    
    internetowej i przekazanymi przez pracownika administracji
b) przeczytania wywiadu epidemicznego (patrz: Oświadczenie)
c) przemyślenia decyzji o przyjściu do Ośrodka mimo ponoszenia ryzyka

6. Konsultowane są jedynie osoby zdrowe, potwierdzające zgodnie z prawdą w 
formie Oświadczenia wymogi odnoszące się do ich zdrowia

7. Pracownik administracji wpuszcza osoby korzystające z usług na określone 
godziny, aby zminimalizować ryzyko kontaktu z innymi osobami wchodzącymi do Ośrodka,
terapeuci w poszczególnych gabinetach rozpoczynają pracę w 15 minutowych odstępach.



8. Odzież wierzchnia jest zabierana do gabinetu i wieszana na oparciu krzesła na 
czas spotkania

9. Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający nieletnich pozostają w trakcie 
wizyty dziecka poza ośrodkiem.

10. Forma kontaktu jest każdorazowo ustalana z terapeutą, wszelkie procedury w 
ramach kontaktu osobistego są ograniczane do tych jedynie niezbędnych, a na ile to 
możliwe realizowane telefonicznie bądź online – zgodnie z wspólną decyzją terapeuty i 
pacjenta

11. Pracownik administracji systematycznie dezynfekuje klamki i inne miejsca 
kontaktu bezpośredniego, a także dba o bezpieczeństwo sanitarne  w przestrzeni 
poczekalni

           12. Każda osoba podejmująca usługi w OTPB  MENSANA  jest zobowiązana do 
podpisania Oświadczenia 

III. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W TRAKCIE WIZYTY W GABINECIE

           1. Drzwi od gabinetu otwiera o ustalonej godzinie terapeuta.

           2. W trakcie wizyty zachowany jest bezpieczny dystans pomiędzy terapeutą a 
pacjentem, a osoby pozostające wspólnie  w przestrzeni gabinetu mają osłony twarzy. 

           3. Terapeuta podaje przedmioty (zabawki, materiały biurowe)

          4. Po zakończeniu wizyty, jeśli to konieczne terapeuta ustala kolejny termin i pacjent
przekazuje go pracownikowi administracji, który zapisuje go w terminarzu.

          5. Po każdym spotkaniu terapeuta dezynfekuje przedmioty z którymi miał kontakt 
pacjent. Jeżeli nie jest możliwa dezynfekcja, używane przez pacjenta przedmioty są 
umieszczane w specjalnie wydzielonym miejscu na okres minimum 72 godzin  i w tym 
czasie nie są używane przez innej osoby.

          6. Każdorazowo pacjent wraz z terapeutą ustalają formę kolejnego kontaktu w 
oparciu o bieżącą sytuację epidemiologiczną, a także sytuację osobistą pacjenta.


