
Procedury zapewnienia bezpieczeństwa 

W trakcie trwania zajęć z  hipoterapii w Zespole Szkół Specjalnych  

im. Marii Grzegorzewskiej w Zawierciu 

w związku z wystąpieniem COVID-19 

 

Zajęcia realizowane na terenie obiektu stajni w Chruszczobrodzie, Dworcowa 34 

 

1. Każda osoba biorąca udział w hipoterapii (zarówno rodzice/opiekunowie, uczniowie jak              

i sami hipoterapeuci)  przed przystąpieniem do zajęć powinni zapoznać się z obowiązującymi            

w stajni procedurami, zastosować się do nich pod kątem organizacji pracy  i zagrożeń 

występujących podczas wykonywania danych czynności. 

2. Uczestnicy hipoterapii mający kontakt z osobami zakażonymi i/lub mające jakiekolwiek objawy 

(gorączkę, kaszel, duszność, katar) mogące być wynikiem zakażenia SARS CoV-2 nie mogą 

uczestniczyć w zajęciach przez okres 10 dni lub do czasu uzyskania negatywnego testu na 

COVID-19. 

3. W przypadku stwierdzenia zarażenia SARS CoV-2 przez jakiegokolwiek uczestnika zajęć ma on 

obowiązek powiadomić o tym Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Zawierciu lub osobę go 

zastępującą ( jeśli zarażone zostało dziecko, informację o sytuacji zdrowotnej udzielają prawni 

opiekunowie). 

4. Wznowienie zajęć hipoterapeutycznych dla poszczególnych osób zależy od wykluczenia ryzyka 

zakażenia i odbywa się za obopólną zgodą hipoterapeuty oraz rodzica/opiekuna pacjenta. 

5. Każda ze stron może odmówić wykonania lub skorzystania z usługi hipoterapii jeśli uzna, że 

niesie ona ryzyko zakażenia SARS CoV-2. 

6. Uczniowie korzystający z zajęć hipoterapii zgodnie z aktualnymi przepisami prawa nie są 

zobligowani do zasłaniania ust i nosa przy pomocy maseczek. Dyrekcja rekomenduje 

stosowanie maseczek. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmują jednak 

rodzice/opiekunowie. Rodzic/ opiekun prawny jest obowiązany zapewnić dziecku 

odpowiednie środki ochronne (maseczki) w przypadku decyzji o zasłanianiu nosa i ust 

przez dziecko.  

7. Rodzica/ opiekun jest zobowiązany zabezpieczać  usta i nos np. maseczką, przyłbicą, chustą itp. 

8. Obowiązują ograniczenia wstępu na teren ośrodka, stajni, siodlarni, z wyjątkiem wyznaczonych 

miejsc:  toalety, lonżownika, maneżu.  

9. W wyznaczonym dla uczestników zajęć pomieszczeniu sanitarno - higienicznym jest 

zamieszczona instrukcja dotycząca mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – 

instrukcje dezynfekcji rąk. 



10. Przed rozpoczęciem zajęć wszyscy uczestnicy mają obowiązek odkażenia rąk (stanowisko ze 

środkiem odkażającym). Hipoterapeuci mają obowiązek odkażania rąk lub zmiany rękawiczek po 

każdym uczniu/ uczestniku hipoterapii. 

11. Wszelkie odpadki, śmieci, rękawiczki każdy korzystający z hipoterapii zobowiązany jest wrzucić 

do wyznaczonego pojemnika.  

12. Zajęcia hipoterapeutyczne, ze względu na swoją specyfikę prowadzone w grupie terapeutycznej: 

uczeń/terapeuta/osoba prowadząca konia wymuszają bliski kontakt, w związku z powyższym 

należy: 

 zminimalizować kontakt osoby prowadzącej konia z terapeutą i uczestnikiem hipoterapii, 

 jeżeli nie jest to niezbędne - zrezygnować z udziału rodzica/opiekuna do wspomagania 

asekuracji, 

13. Pilnować odstępów między poszczególnymi grupami terapeutycznymi  

14. W celu zapobiegania przenoszenia zakażenia należy: 

 zrezygnować z korzystania z dodatkowych pomocy dydaktycznych i wszelkich innych 

przedmiotów, których nie można zdezynfekować np. szczotek, obrazków itp.; 

 odkażać dokładnie sprzęt jeździecki po każdym uczestniku.  

15. Zalecenia dla pracowników (terapeutów, osób prowadzących konia): 

 przed rozpoczęciem pracy oraz tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce 

wodą mydłem; 

 zaleca się osłonę nosa i ust, oraz używanie  rękawic ochronnych podczas wykonywania 

obowiązków ze względu na konieczności zbliżenia się na dystans mniejszy niż 1,5 m do 

uczestnika zajęć w celu zapewnienia bezpieczeństwa udziału w zajęciach (asekuracja 

dosiadu na koniu); 

 należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników 

(rekomendowane są 1,5 metra); 

 regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą 

się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 

60%);  

 podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak 

najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce; 

 starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu; 

 dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po 

zakończonym dniu pracy.  

16. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak klamki, telefony, włączniki świateł, 

sprzęt używany do terapii;  



 regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się 

uczestnicy hipoterapii, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł, 

uchwytów; 

 po każdym dniu pracy należy  odzież roboczą, wierzchnią zabrać do prania, nie wieszać 

we wspólnej szatni; 

17. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u jakiegokolwiek pracownika niezwłocznie 

poinformować o możliwości zakażenia koronawirusem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych i 

postępować zgodnie z ogólnymi wytycznymi.  

18. Na terenie  ośrodka  wyznaczone i przygotowane zostało pomieszczenie (izolatka wyposażona 

m.in. w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący), w której będzie można odizolować 

osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

19. Inne nieuregulowane w procedurze zapisy, będą rozpatrywane indywidualnie.   

20. W związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną wprowadzone procedury mogą ulegać 

zmianie. 

21. Procedury bezpieczeństwa obowiązują od dnia 1 września 2020 r. przez okres trwania 

podwyższonego reżimu sanitarnego 
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