Opatření ve Vojtově centru pro maximální omezení náhodného rizika
onemocnění nemocí Covid 19. Těšíme se na Vás!
1. Do Vojtova centra na diagnostiku a terapii Vojtovou metodou smí jen zdravé děti a rodiče bez
příznaků onemocnění Covid 19 (teplota 37 stupňů a vyšší, kašel, zánět spojivek, únava,
vyrážka, bolesti hlavy, bolesti břicha, průjem, kovidové prsty, atd.), kteří nejsou v karanténě,
nemají rizikový kontakt, nejsou pozitivní v testech PCR z výtěru z nosu nebo v rychlotestech
z krve.
2. Děti budou vyšetřeny v doprovodu rodičů, ev. rodinných příslušníku, kteří pomáhají
s dohledem na sourozence.
3. Čekárna je zavřená, dostavte se přesně na čas dle objednání, zvoňte u hlavních dveří. Zpoždění
nebudou tolerována. V případě neplánovaného zpoždění zavolejte, pokud to bude možné,
vyjdeme Vám vstříc.
4. Po vstupu do objektu si všichni dezinfikujte ruce, přezujte se do přezůvek, zakryjte nos a ústa
rouškami. Předškolní děti roušky mít nemusí.
5. Na vyšetření a terapii si přineste alespoň 2 látkové pleny a dostatek papírových plen na jedno
použití. Cvičení bude probíhat v papírové plence. Přineste si kvalitní igelitové sáčky, do
kterých budete odkládat všechny použité pleny a budete je odnášet z budovy. Je možno je
vyhodit venku do popelnice.
6. Požít nočník bude možné na WC, ne v ordinaci.
7. Po použití WC si řádně si umyjte ruce, dohlédněte na umytí rukou Vašich dětí! Na WC je
dezinfekce.
8. Ve Vojtově centru nyní nejsou žádné hračky, není k dispozici bazén s míčky, děti nebudou
dostávat po terapii bonbóny, pouze pochvalu.
9. Ve Vojtově centru se nesmí jíst a pít.
10. Kočárkárna je přístupná k odložení kočárku, ale vstup s dítětem je vždy předním vchodem.
Zadní vchod slouží pouze pro vstup do ordinací v suterénu, dětští pacienti nebudou zadem ze
zahrady přes suterén vpouštěni! Individuálně lze domluvit výjimku u imobilních pacientů.
11. Zahrada je soukromý majetek, pacienti na ni z bezpečnostních důvodů nemají přístup!
Těšíme se opět na kvalitní spolupráci ve prospěch Vašich dětí !
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