
WYTYCZNE OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE PANDEMII COVID-19 W 
w Gabinecie logopedycznym dla dzieci „Logopestka”

1. Osoby chore (gorączka, duszność, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, bóle głowy, 
problemy z węchem, smakiem), mające kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie koronawirusem 
COVID-19, będące w kwarantannie lub izolacji nie mogą prowadzić (terapeuci) i nie mogą 
uczestniczyć (klienci) w zajęciach prowadzonych w Gabinecie „Logopestka”.

2. Klient, u którego stwierdzone zostało zakażenie koronowirusem COVID-19 zobowiązany jest 
niezwłocznie poinformować właściciela  Gabinecie „Logopestka” o tym fakcie, w celu podjęcia 
działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronowirusa. W przypadku zakażenia 
stwierdzonego u terapeuty prowadzącego zajęcia klient jest niezwłocznie o tym fakcie 
informowany.

3. Przed pierwszą i każdą kolejną wizytą Klient jest zobowiązany do wypełnienia (aktualizacji) 
Ankiety wstępnej kwalifkacji w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa 
COVID -19.

4. Terapeuta może odmówić przeprowadzenia zajęć lub przerwać zajęcia w momencie stwierdzenia
objawów chorobowych u klienta, w tym podwyższonej gorączki, kaszlu, kataru, dodatniego 
wywiadu epidemiologicznego w ankiecie wstępnej.

5. Po wejściu do  Gabinetu „Logopestka” konieczne jest założenie maseczki zasłaniającej usta oraz 
nos, a także ochraniaczy na buty znajdujących się przed drzwiami gabinetu oraz zdezynfekowanie i 
umycie rąk, a także pomiar temperatury przez terapeutę. W przypadku nie posiadania maseczki 
przez Klienta terapeuta udostępnia maseczkę klientowi na czas przebywania w Gabinecie. Noszenie
maseczki jest obowiązkowe w poczekalni, jak i w gabinecie terapeutycznym. Klient może też 
uczestniczyć we własnej masce/przyłbicy.

6. W poczekalni mogą przebywać osoby w maseczkach zakrywających usta i nos.

7. W zajęciach w Gabinecie „Logopestka” dziecko uczestniczy samo lub po ustaleniu z terapeutą z 
jednym opiekunem. Wyjątkową sytuacją jest pierwsza konsultacja małoletniego pacjenta, w której 
za zgodą terapeuty mogą uczestniczyć oboje rodzice. Po zajęciach, rodzic nie uczestniczący w 
zajęciach z dzieckiem, otrzymuje od terapeuty informację o przebiegu zajęć z zachowaniem 2 
metrowego dystansu.

8. Przed i po wizycie gabinety są dezynfekowane i wietrzone. Prosimy o pojawianie się na wizycie w
Centrum o wyznaczonej godzinie.


