Vážení,
od 8.6.2021 dojde v našem zařízení ke změně režimu návštěv u našich klientů,
stanovených Mimořádným opatřením č. j. MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN. Zařízení
budou moci navštívit osoby, které splňují jednu z níže uvedených podmínek a před
konáním návštěvy předloží jeden z těchto dokumentů:
1) Navštěvující osoba doloží potvrzení, že byla očkována proti onemocnění
COVID-19 a že:
a) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována
druhá dávka, nebo
b) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována
druhá dávka, nebo
c) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu
uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví
žádné příznaky onemocnění COVID-19.
U všech očkovaných osob dojde k ověření dotyčné osoby kontrolou
občanského průkazu.
2) doklad o provedení RT-PCR testu nebo antigenního testu POC, s negativním
výsledkem, ne starší 7 dní v případě RT-PCR testu a ne starší 72 hodin
v případě antigenního POC testu. Testy nebudou prováděny v domově, musíte
je absolvovat na veřejně dostupných testovacích místech. Potvrzení o
provedeném testu je nutné v papírové podobě ponechat v našem zařízení,
k založení pro případnou kontrolu.
Platné jsou i antigenní POC testy potvrzené Vašim zaměstnavatelem.
Možné jsou i schválené samotesty, které navštěvující osoba provede přímo
v zařízení před zahájením návštěvy pod kontrolou pracovníka zařízení.
Samotest musí mít osoba svůj vlastní. Vše s negativním výsledkem.
V případě školáků postačí čestné prohlášení zákonného rodiče o provedeném
testu ve školském zařízení s negativním výsledkem, ne starší 72 hodin.
Děti do 6 let věku nemusí podstupovat testování.
3) v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a
doloží o tom doklad potvrzený lékařem. V tomto případě postačí kopie, avšak
potvrzení je nutné předložit při každé návštěvě.
Na návštěvu není nutné se předem objednávat. Návštěvní hodiny budou časově
omezené, a to v dopoledních časech 9:30-11:00 a odpoledních časech od 14:0016:00. Navštěvující osoby příchozí po 11:00 nebo 16:00, již nebudou do budovy
vpuštěni. Návštěvy, které budou návštěvu vykonávat v čase 16:00, prosíme o
ukončení návštěvy nejpozději do 16:30 s ohledem na chod a režim zařízení.

Při vstupu do vestibulu a po celou dobu návštěvy musí navštěvující osoby používat
osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo
KN95 bez výdechového ventilu a dodržovat další opatření nastavená domovem.

Při návštěvách bude platit následující postup:
 Do zařízení se za výše uvedených podmínek dostaví max. 2 osoby k jednomu
klientovi (například 2 dospělé osoby, nebo 1 dospělá osoba a 1 dítě). Prosíme o
dodržovaní max. dvou osob i v případě, že se jedná o návštěvu manželského
páru.
 Při příchodu do vestibulu u recepce se návštěva ohlásí, předá recepční
požadované potvrzení a vyplní čestné prohlášení. Při vstupu do vestibulu si
musí osoba dezinfikovat ruce a pracovnice recepce změří každému
návštěvníkovi teplotu. Pokud by navštěvující osoba měla teplotu nad 37,0 °C,
nebude do domova vpuštěna.
 Počet návštěvníků v domově bude koordinován dle počtu příchozích osob a
pracovník recepce v případě, že by vzniklo nebezpečí velké koncentrace cizích
osob, má oprávnění nevpustit další návštěvníky do domova a požádat je o
odložení návštěvy na pozdější dobu.
 Návštěvy mohou probíhat ve všech částech budovy nebo na pokojích klientů.
Pokud to bude možné vzhledem k počasí a ke zdravotnímu stavu klienta,
upřednostňujeme návštěvy ve venkovních prostorách. V prvním patře je
možné k návštěvě využít i terasu.
 Mezi osobami, kromě rodinných příslušníků, je nutné dodržovat odstupy
minimálně 2 metry.
 Je zrušen zákaz předávání balíčků a potravin klientů během návštěvy, avšak
prosíme Vás o vhodnou volbu, skladbu, a hlavně množství potravin s ohledem
k dietnímu režimu klienta a vzhledem ke zdravotním rizikům.
 Vstup zvířat do budovy je zakázán.
Žádáme Vás o pochopení a dodržovaní nastavených pravidel. Prosíme o ohleduplnost
a vstřícnost, ohledně délky trvaní návštěvy. Vzhledem k ostatním rodinám a klientům.
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