Domov pod hrází, o.p.s., Pečičky 25, 262 31 Milín

Informace
pro aplikaci návštěv u klientů od 7. 12. 2020
Ve snaze co nejvíce ochránit naše uživatele před šířící se nákazou koronavirem SARS-CoV-2
a na základě Doporučeného postupu č. 17/2020 MPSV ČR a na základě Usnesení vlády ČR ze
dne 30. listopadu 2020 (č. 1264), jsou v naší organizaci omezeny návštěvy pouze na tyto
případy:
A.
B.
C.
D.

Návštěvy uživatelů s omezenou svéprávností
Návštěvy uživatelů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění
Návštěvy uživatelů, pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace
Návštěvy uživatelů (třetí osoba), které se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na
přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem, přičemž tento požadavek
se nevztahuje na osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RTPCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem
a doloží o tom doklad, a osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly
onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad od svého praktického lékaře.

Návštěvní hodiny: pondělí až neděle od 10:30 do 11:00
od 14:00 do 14:30
od 15:30 do 16:00
➢ Každou návštěvu klienta zařízení je nutné telefonicky domluvit u sociální pracovnice na
telefonním čísle 725 524 765 a to od pondělí do pátku v době od 8:00 hodin do 15:00 hodin.
➢ Návštěvy u Covid pozitivních klientů v izolaci jsou zakázány.
➢ Délka návštěvy je stanovena maximálně na 30 minut.
➢ Návštěvy jsou omezeny maximálně na dvě osoby na jednoho uživatele ve stejném čase.
Návštěvy osob mladších 15ti let jsou zakázány.
➢ Každá navštěvující osoba, která bude mít zájem o provedení POC testu na přítomnost
antigenu viru SARS Cov-2 v naší organizaci, musí svou návštěvu přizpůsobit provozním a
personálním možnostem organizace, musí vyplnit a podepsat formulář (viz příloha). Pokud
budou součástí návštěvy i nezletilé osoby nebo osoby, které nejsou svéprávní nebo jsou
omezeni na svéprávnosti, vyplní a podepíše formulář za tyto osoby jejich právní zástupce
nebo opatrovník.
➢ Navštěvující osoba musí mít po celou dobu návštěvy vlastní nepoužitou ochrannou pomůcku
dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Při
vstupu do budovy a odchodu z budovy si bude dezinfikovat ruce.
➢ Návštěvy klientů budou probíhat v místnosti k tomuto účelu vyčleněné (jídelna zařízení), u
zcela imobilních uživatelů na pokoji.
➢ Pokud je to možné vzhledem ke zdravotnímu stavu, klient v průběhu návštěvy používá
roušku nebo respirátor.
➢ Bude zajištěno dodržování odstupů min. 2 metry mezi navštěvujícími osobami a klientem.
Kontakt mezi uživatelem lůžkového zařízení a návštěvou na kratší vzdálenost je možný jen v
odůvodněných případech a co nejkratší dobu.
➢ Návštěvy nebudou mít možnost použít sociální zařízení organizace.

➢ Nedoporučujeme nosit klientům do zařízení potraviny. Vše, co návštěva přinese do zařízení
klientovi, musí nahlásit zdravotnickému pracovníkovi. V zařízení nemůže zůstat nic, co se
nedá dezinfikovat, nebo nemůže projít alespoň 3 denní karanténou.
➢ Po dobu návštěvy klient ani navštěvující osoby nesmí konzumovat žádné potraviny (výjimku
tvoří pouze podání tekutin klientovi ošetřujícím personálem).
➢ V případě, že nebudou navštěvující osobou dodržována výše uvedená opatření, bude
návštěva ukončena.

Ing. Jitka Šperková, výkonná ředitelka

Aktualizace ze dne 5. 12. 2020

