
REGULAMIN PLACÓWEK

Centrum Terapii  „Błękitna Chatka”

1. Niniejszy Regulamin reguluje ogólne zasady współpracy z Centrum Terapii „Błękitna
Chatka” i dotyczy wszystkich form nawiązania współpracy.

2. Podczas pierwszej konsultacji, rodzice dzieci uczestniczących w konsultacji
zobowiązani do:

a) przekazania terapeucie istotnych informacji o stanie zdrowie dziecka, w trosce
o życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka,

b) dostarczenia wszelkiej potrzebnej dokumentacji medycznej, diagnoz i zaleceń
lekarzy, fizjoterapeutów, terapeutów integracji sensorycznej, psychologów,
pedagogów i logopedów mogących mieć wpływ na prowadzoną terapię,

c) umożliwienia kontaktu z terapeutą pracującym z dzieckiem lub przekazania
informacji dotyczących terapii prowadzonych poza Błękitną Chatką.

3. Na terenie placówek Błękitnej Chatki obowiązuje obuwie zmienne u dzieci.
4. Niedozwolone jest przyprowadzanie na teren placówek Błękitnej Chatki dzieci chorych

z objawami sugerujących infekcję dróg oddechowych, z gorączką, katarem, na
antybiotykach, z wysypkami, kurzajkami i innymi chorobami zakaźnymi. W przypadku
zauważenia tych lub innych objawów terapeuta odmawia uczestnictwa dziecka w
konsultacjach i zajęciach. Zła kondycja fizyczna dziecka powoduje nieefektywną
terapię oraz naraża terapeutę i inne dzieci na zakażenia.

5. Na zajęcia nie można przyprowadzać również dzieci, gdy dziecko lub domownicy
przebywają na kwarantannie oraz w izolacji.

6. Niedozwolone jest wchodzenie na teren placówek Błękitnej Chatki
rodziców/opiekunów z objawami sugerujących infekcję dróg oddechowych, z
gorączką, katarem, na antybiotykach, z wysypkami, kurzajkami i innymi chorobami
zakaźnymi, a także przebywających na kwarantannie czy izolacji.

7. Dziecko nie może przynosić do Błękitnej Chatki biżuterii (wiszących kolczyków,
łańcuszków, pierścionków i innych zbędnych ozdób).

8. Ubiór dziecka powinien być wygodny i praktyczny, dostosowany do warunków
atmosferycznych, umożliwiający w razie potrzeby pobyt dziecka na świeżym
powietrzu, a obuwie funkcjonalne i bezpieczne.

9. W sytuacji pogarszającego się stanu zdrowia dziecka podczas konsultacji/zajęć,
terapeuta informuje rodziców (opiekunów) o zaistniałej sytuacji, a rodzice
(opiekunowie) są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z Błękitnej Chatki.

10. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego
zawiadomienia o tym fakcie Błękitnej Chatki.

11. Błękitna Chatka nie prowadzi opieki medycznej.
12. Terapeuci nie mają prawa do podawania dzieciom żadnych leków, za wyjątkiem

sytuacji ratującej życie dziecka (w zakresie udzielania dziecku pierwszej pomocy). W
przypadku kataru i kaszlu alergicznego rodzice zobowiązani są przedstawić stosowne
zaświadczenie od lekarza alergologa z wyszczególnieniem rodzaju alergii.

13. Podczas zajęć terapeutycznych dziecko pozostaje pod opieką terapeuty prowadzącego
zajęcia, natomiast podczas oczekiwania na wejście do sali oraz po zakończeniu zajęć



odpowiedzialność za dziecko ponoszą rodzice lub osoby przez nich wskazane przed
zajęciami i upoważnione w formie pisemnej do odbioru dziecka z zajęć.

14. Życzenie jednego z rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez drugiego z
rodziców musi być poparte orzeczeniem sądowym.

15. Terapeuta może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej
wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowanie agresywne. W takim przypadku
dziecko pozostaje w Błękitnej Chatce do czasu nawiązania przez terapeutów kontaktu
z rodzicami lub opiekunami dziecka.

16. Rodzice i terapeuci zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu osiągnięcia jak
najlepszych rezultatów przeprowadzanej terapii.

17. Błękitna Chatka nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe
przynoszone na teren placówek Błękitnej Chatki.


