
 

Zapewnienie bezpieczeństwa w Ośrodku Rekreacji Konnej „Pod Aniołaami” w okresie 

epidemicznym koronawirusa w czasie zajęć hipoterapii 

1. Umieściliśmy w widocznym miejscu przed wejściem informacji o maksymalnej liczbie 

klientów, mogących jednocześnie przebywać na terenie Ośrodka. 

2. Zapewniliśmy klientom środki do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne, mydło). Na terenie 

Ośrodka poruszamy się w maseczkach lub innej odzieży zakrywającej usta i nos, na czas jazdy 

konnej dopuszcza sie zdjęcie maseczki lub innej odzieży chroniącej nos i usta. 

3. Wywiesiliśmy w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych instrukcji dotyczących mycia rąk, a 

przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk. 

4. Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze 

szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, 

włączników światła, uchwytów, rampy hipoterapeutycznej. 

5. Przestrzegamy organizacji sposobu korzystania z hipoterapii i przebywania osób 

towarzyszących w Ośrodku (max 1 opiekun) uwzględniającą wymagany dystans przestrzenny 

minimum 2 metry  (hipoterapeuta - opiekun, hipoterapeuta - wolontariusz), przy zajęciach  

ze względu na bezpieczeństwo uczestnika, hipoterapeuta musi asekurować bezpośrednio 

uczestnika zajęć.  

6. Instruktor będzie korzystał z przyłbicy ze względu na konieczności zbliżenia się na dystans 

mniejszy niż 2 m do uczestnika zajęć w celu zapewnienia bezpieczeństwa udziału w zajęciach 

(asekuracja dosiadu na koniu)  

7. Uczestnik hipoterapii korzysta z własnego toczku, kasku na głowę lub korzysta z ośrodkowego 

zakładając dostępne jednorazowe czepki. 

8. W zajęciach mogą brać udział osoby zdrowe, bez oznak chorobowych jak : kaszel, katar, 

gorączka. Hipoterapeuta ma prawo odmówić udziału w zajęciach uczestnikowi w przypadku 

zauważenia takich objawów. 

9. Ograniczyliśmy  liczbę klientów, adekwatnie do obowiązujących przepisów, w celu 

umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego. 

10. Hipoterapeuta dopilnowuje, aby użytkownicy dezynfekowali dłonie przy wejściu i wyjściu 

oraz posiadali ochronę zakrywającą usta i nos. 

11. Ograniczyliśmy godziny otwarcia Ośrodka i zrezygnowaliśmy z niektórych usług. 

12. Zajęcia odbywają się tylko na placu zewnętrznym Ośrodka i w terenie Leśnego Parku Kultury i 

Wypoczynku. W przypadku niepogody jesteśmy zobligowani do odwołania zajęć. 

13. Wyznaczyliśmy oddzielne toalety dla klientów. Toalety znajdują się w dwóch różnych 

miejscach nie wymagają ograniczenia ilościowego klientów. Są objęte bieżącą dezynfekcją. 

14. Wyznaczyliśmy i przygotowaliśmy pomieszczenie (izolatkę wyposażoną m.in. w środki 

ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w 

przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

15. Umieściliśmy w widocznym miejscu (łatwy dostęp) spis potrzebnych numerów telefonów do 

stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 

16. Na terenie Ośrodka obowiązuje regulamin organizacji działań w okresie epidemicznym 

COVID19 umieszczony na stronie www  i FB Ośrodka. 

 


