Rzeszów 16.03.2020
Szanowni Państwo,
W tym szczególnym okresie piszemy do Państwa w sprawie naszych działań
diagnostycznych i terapeutycznych.
W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną w Polsce,
zaleceniami ze strony służb sanitarnych oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo i zdrowie
Zarząd Stowarzyszenia SOLIS RADIUS podjął uchwałę z dnia 16 marca 2020 w sprawie
podjęcia działań ochronnych mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa
COVID-19 w poradni psychologiczno- pedagogicznej, ośrodku terapeutycznym oraz
w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego , w której uchwalono co następuje:



zajęcia grupowe oraz zajęcia prowadzone na basenie zawiesza się od 13 marca 2020 r.
do odwołania,
wizyty indywidualne odbywać się będą w dwóch formach:

- tradycyjnej poprzez przyjazd dorosłego beneficjenta lub dziecka z opiekunem prawnym do
Stowarzyszenia i
- elektronicznej za pośrednictwem środków teleinformatycznych.
Zajęcia indywidualne prowadzone w sposób tradycyjny odbywać się będą na następujących
zasadach:
1. Wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu zajęć lub wizyt z pracownikiem
Stowarzyszenia
2. Przyjmowani są beneficjenci dorośli oraz dzieci i ich opiekunowie wyłącznie zdrowi.
3. W przypadku wystąpienia oznak choroby u beneficjenta dorosłego albo dziecka,
opiekunów lub innych członków rodziny lub osób z którymi mieli oni kontakt, wizyta
nie powinna się odbyć, a beneficjent dorosły lub opiekunowie dzieci proszeni są
o wcześniejsze telefoniczne poinformowanie o tym fakcie oraz o odwołanie wizyty.
4. Pracownik Stowarzyszenia przed przystąpieniem do zajęć dokona u beneficjenta
dorosłego lub dziecka i opiekuna pomiaru temperatury ciała i przeprowadzi wywiad.
5. W przypadku wystąpienia temperatury powyżej 37 stopni oraz oznak chorobowych
zajęcia nie odbędą się.
6. Na teren ośrodka może wejść wyłącznie beneficjent dorosły lub dziecko umówione na
wizytę z jednym opiekunem.
7. Zajęcia odbywają się wyłącznie za zgodą personelu Stowarzyszenia.
8. Odpłatności za zajęcia w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego będą
realizowane przelewem na wskazany rachunek Stowarzyszenia (potwierdzenie
przelewu należy okazać przed rozpoczęciem wizyty).
Zajęcia indywidualne realizowane w formie teleinformatycznej odbywać się będą na
następujących zasadach:
1. Brak możliwości lub zgody na realizację zajęć w sposób tradycyjny upoważnia
beneficjenta dorosłego lub dziecko do skorzystania z zajęć za pośrednictwem środków
teleinformatycznych (np. rozmowa telefoniczna, mailowe zalecenia, telekonferencja),
2. Zajęcia odbywają się wyłącznie za zgodą personelu Stowarzyszenia.

3. Kontakt beneficjenta dorosłego lub opiekuna dziecka z osobą prowadzącą zajęcia
może nastąpić za pośrednictwem wyłącznie takich środków teleinformatycznych,
które zapewniają bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych oraz wizerunku,
4. Sposób prowadzenia zajęć za pośrednictwem środków teleinformatycznych ustalany
jest indywidualnie, w zależności od sytuacji i potrzeb dorosłego beneficjenta , dziecka
lub opiekuna.
5. Odpłatności za zajęcia w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego będą
realizowane przelewem na wskazany rachunek Stowarzyszenia (potwierdzenie
przelewu należy okazać przed rozpoczęciem zajęć).
6. W przypadku korzystania z zajęć w Stowarzyszeniu pierwszy raz, beneficjent dorosły
lub opiekun prawny dziecka przed rozpoczęciem zajęć, zobowiązany jest do
przesłania za pośrednictwem środków teleinformatycznych podpisanego oświadczenia
dotyczącego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7. Zabronione jest nagrywanie, wykonywanie zdjęć z zajęć, które odbywać się będą za
pośrednictwem środków teleinformatycznych.
Wprowadzone niniejszą uchwałą zasady obowiązują do odwołania.
Mamy nadzieje że umożliwienie Naszym podopiecznym dostępu do stałych
i regularnie prowadzonych zajęć w formie zapewniającej bezpieczeństwo zdrowotne
pozwoli na uniknięcie regresu w Ich funkcjonowaniu. Równocześnie pozwoli to na dalsze
osiąganie zamierzonych rezultatów terapeutycznych, kontynuację zaleceń oraz
podtrzymanie dotychczasowych efektów, co jest niebywale ważne dla Naszych
podopiecznych i Ich rodzin.
Bieżące sprawy oraz niezbędne informacje mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu:
691587945 Monika Zgraja
biuro Stowarzyszenia w budynku przy ulicy Saskiej 56 jest czynne codziennie
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16
(Strony przyjmowane są jednak tylko po wcześniejszym umówieniu spotkania !!!!!)
W sytuacjach kryzysowych związanych z osobami z ASD będących podopiecznymi
Stowarzyszenia :
504384300 Agata Pieniążek- wsparcie i terapia
lub mailowo : a.pieniazek@solisradius.pl

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
Agata Pieniążek

