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ANKIETA WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI  
 do Uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej 

 
Imię i Nazwisko………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Numer telefonu do kontaktu E-mail………………………………………………………………………………………….. 
 
  

1. Czy w okresie ostatnich 14 dni przebywał(a) Pan(i)/ dziecko/podopieczny/któryś z 
domowników, za granicą w rejonach transmisji koronawirusa? (lista krajów publikowana 
codziennie w raportach WHO  na stronie 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/) 

O Tak 
O Nie 

2. Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i) kontakt z osobą, u której potwierdzono 
zakażenie wirusem SARS CoV-2? 

O Tak 
O Nie 

3. Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i) kontakt z osobą, która przebywała w 
rejonach transmisji koronawirusa? (lista krajów publikowana codziennie w raportach WHO  
na stronie https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-
reports) 

O Tak 
O Nie 

4. Czy Pan(i) dziecko/podopieczny lub ktoś z Paostwa domowników jest obecnie objęty 
nadzorem epidemiologicznym (kwarantanna)? 

O Tak 
O Nie 

5. Czy obecnie występują u Pana(i) lub któregoś z domowników objawy infekcji (gorączka, 
kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe)? 

O Tak 
O Nie 

6. Czy obecnie lub ostatnich dwóch tygodniach występują, występowały w/w objawy u 
kogoś z domowników? 

O Tak 
O Nie 

 

…………………………………………………………… 
Podpis pracownika WTZ 
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PROCEDURA ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIU KORONAWIRUSEM- COVID -19  
W WARSZTACIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ W GOSZKOWIE 

 

I. Postępowanie podczas dowozu uczestników do WTZ:  

 

1. Uczestnik WTZ przed wejściem do BUS powinien mieć założoną 

maseczkę ochronną, zdezynfekowane ręce przez kierowcę BUS oraz 

zmierzoną temperaturę ciała   do 37,1° 

2. Uczestnik, którego temperatura ciała będzie podwyższona lub będzie 

wskazywał objawami sugerujące na zakażenie COVID-19, będzie 

proszony o powrót do domu - kierowca powiadomi telefonicznie 

rodziców bądź opiekunów. 

3. Do odwołania będzie zmniejszona liczba uczestników mogących jechać 

w busie. Będzie to 4 uczestników i kierowca, przy tygodniowej rotacji 

według ustalonego grafiku przez kierownika i Radę Programową WTZ. O 

wszystkich zmianach terapeuci będą informować rodziców, opiekunów                

i uczestników na bieżąco. 

4. kierowca BUS będzie jeździć sam, bez terapeuty dyżurującego. 

5. Po skończonych dowozach obowiązkiem kierowcy BUS jest dezynfekcja 

klamek w samochodzie. 

 

II. Postępowanie przed zajęciami oraz podczas zajęć w WTZ: 

 

1. Przy wejściu do placówki WTZ uczestnicy w wyznaczonym miejscu będą 

mieli odkażane dłonie oraz mierzoną temperaturę ciała przez wyznaczoną 

przez kierownika WTZ osobę. 

2. Uczestnicy po dezynfekcji i mierzeniu temperatury udają się do 

wyznaczonych pracowni. 

3. W przypadku wykrycia zwiększonej temperatury powyżej 37,1° lub 

niepokojących objawów, uczestnik będzie kierowany do izolatorium (szatnia 
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męska, damska) do momentu przybycia rodzica bądź opiekuna lub odesłany 

do domu  na koszt Opiekuna . 

4. Kadra WTZ nie zamyka pracowni -pracownie zostają otwarte. 

5. Odzież wierzchnią uczestnicy zdejmują i przechowują w szafkach przy 

swoich pracowniach. 

6. Do odwołania w WTZ będzie działać system rotacyjnego uczestnictwa w 

zajęciach, tj. 2-3 osoby tygodniowo na jedną pracownię . O podziale 

poszczególnych uczestników i grafiku ich uczestnictwa w zajęciach 

terapeuci będą informować telefonicznie. 

7. Uczestnicy podczas zajęć będą rozsadzeni w bezpiecznej dla siebie 

odległości. 

8. Terapeuci zobligowani będą do pilnowania i utrzymania Higieny Osobistej 

częstej dezynfekcji i mycia rąk przez uczestników, jak również wydzielania 

ręcznika papierowego i papieru toaletowego (zakaz używania materiałowych 

ręczników). 

9. Uczestnicy proszeni będą o niewykładanie na stoły pracownicze telefonów 

komórkowych - powinny one pozostać w torbach uczestników. 

10. Do odwołania Pracownia Gospodarstwa Domowego nie będzie sporządzać 

potraw dla wszystkich uczestników, w związku z tym odwołuje się przyjęcia 

urodzinowe  bezpieczeństwo powinni zapewnić opiekunowie. 

11.  Śniadanie będą spożywać w pracowni, gdzie zapewnimy herbatę w każdej 

pracowni i jednorazowe naczynia. 

12.  Ze względów higienicznych wstrzymujemy również mycie zębów przez 

uczestników. 

13. Terapeuci zobligowani są do nadzorowania wychodzenia uczestników do 

WC należy unikać nadmiernych kolejek i przestrzegać odpowiedniej 

odległości miedzy uczestnikami. 

14.  Zajęcia rehabilitacyjno-ruchowe będą odbywały się na świeżym powietrzu 

na terenie przyległym do Warsztatu 

15. Pracownia ogrodnicza będzie wykonywać czynności porządkowe po 

uprzedniej dezynfekcji rąk, sprzętu a także nakładaniu rękawic. Po każdej 

pracy należy ponownie przeprowadzić procedurę dezynfekcji  rak. 
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16. Uczestnicy jak i pracownicy proszeni są o nieprzemieszczanie się   

pomiędzy pracowniami WTZ. Ważne sprawy załatwiamy poprzez kontakty 

telefoniczne . 

17. Rehabilitacja społeczna w postaci wycieczek, i wszelkich innych wyjść oraz 

imprez zostają odwołane, dotyczy to również praktyk zawodowych 

uczestników. 

18. Pracownicy WTZ wyposażeni będą w przyłbice, maseczki, jednorazowe 

rękawiczki  oraz środki dezynfekcji. 

19. Pracownicy zobligowani będą do codziennej dezynfekcji przedmiotów, 

stołów pracowniczych, klamek oraz utrzymanie wysokiej higieny pracy. 

Przedmioty których aktualnie się nie używa należy schować. 

20. Zaznacza się również, by w pracowniach przebywały tylko i wyłącznie osoby 

wyznaczone. 

 

21. Rodzice/opiekunowie proszeni będą o rzetelną informację na temat zdrowia, 

ewentualnej kwarantanny członków rodziny. W przypadku stanu alergii dróg 

oddechowych, kataru, przeziębienia lub innych chorób i stanów nagłych 

prosimy, by uczestnicy pozostali w domach. 

22. W placówce WTZ obowiązuje całkowity zakaz przychodzenia osób 

postronnych (w tym znajomych, rodziny kadry i uczestników). 

23. Uczestnicy powinni być przyprowadzani i odbierani przez 

rodziców/opiekunów przy głównym wejściu do budynku Warsztatu po 

uprzednim powiadomieniu terapeuty (zakaz wchodzenia do placówki). 

24. Harmonogram godzinowy dowozów i odwozów uczestników WTZ nie ulega 

zmianie, jak również godziny przebywania uczestników w WTZ   

(7 godz. wg Rozporządzenia). 

25. Uczestnicy, którzy wg harmonogramu w danym tygodniu nie będą 

przebywać w WTZ, wykonywać będą prace zdalną zadaną przez terapeutę. 

 

Kierownik W T Z w Goszkowie  

Alina Leooczyk 


