Vážení,
po konzultaci s ošetřujícími lékaři bylo rozhodnuto, že od středy 22.12.2021 budou
opět povoleny návštěvy Vašich rodinných příslušníků v našem domově. Návštěvy
v domově budou probíhat za níže uvedených podmínek.
Zařízení budou moci navštívit pouze osoby, které splňují níže uvedenou podmínku a
před konáním návštěvy předloží daný dokument:
1) doklad o provedení RT-PCR testu s negativním výsledkem, ne starší 72 hodin.
Doložení potvrzení o provedeném testu platí pro všechny osoby, tedy i
očkované, bez výjimky.
Na návštěvu není nutné se předem objednávat. Návštěvní hodiny jsou časově
omezené, a to v odpoledních časech od 13:30-15:30 hodin. Navštěvující osoby
příchozí po 15:30 již nebudou do budovy vpuštěni. Osoby, které budou návštěvu
vykonávat v čase 15:30, prosíme o ukončení návštěvy nejpozději do 16:00 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.
V případě zjištění nedodržení používání respirátoru během návštěvy, bude návštěva
ukončena.

Při návštěvách bude platit následující postup:
 Do zařízení se za výše uvedených podmínek dostaví max. 2 dospělé osoby
k jednomu klientovi. Prosíme o dodržovaní max. dvou osob i v případě, že se
jedná o návštěvu manželského páru.
 Zákaz návštěv platí pro děti do 15 let.
 Při příchodu do vestibulu u recepce se návštěva ohlásí, předá recepční
požadované potvrzení o provedeném testu 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 je z epidemických důvodů omezen, a proto bude
koordinován dle počtu příchozích osob. Pracovník recepce v případě, že by byl
překročen stanovený počet osob v domově a tím vzniklo nebezpečí velké
koncentrace cizích osob, není oprávněn vpustit další návštěvníky do domova a
je povinen požádat je o odložení návštěvy na pozdější dobu.
 Návštěvy mohou probíhat na pokojích klientů.

 Mezi osobami, kromě rodinných příslušníků, je nutné dodržovat odstupy
minimálně 2 metry.
 Je možné 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.
TÍMTO ROZHODNUTÍM SE RUŠÍ VEŠKERÉ, VÁMI DOPOSUD OBJEDNANÉ NÁVŠTĚVY.

2) MOŽNOSTI NÁVŠTĚV V DOMÁCNOSTI
 Dále je možné opouštění klientů zařízení a absolvovaní návštěvy
v domácnosti za těchto podmínek:
 Před návratem z domácího prostředí do domova musí rodina u klienta zajistit
provedení RT-PCR testu ne starší 72 hodin a při předání klienta personálu,
doložit potvrzení s negativním výsledkem.
 Po návratu je pak klient přesunut na 5 dní do preventivní karantény, do
prostor tomu určených, kdy po tuto dobu nebude možné u klienta
absolvovat návštěvu. Pokud tedy půjde klient s jedním rodinným
příslušníkem domů, nebude po jeho návratu po dobu 5 dnů jinému
rodinnému příslušníkovi umožněna návštěva v zařízení ani mimo něj.
 Návštěvy v domácnosti je nutné předem nahlásit u sociální pracovnice na tel.
čísle 774 103 692, nejpozději však do 21.12.2021 do 14:00.
Vážení, v této velice složité době jsme se snažili udělat maximum, aby bylo možno
umožnit návštěvy klientů domova, případně jejich návštěvu v domácnosti.
Bohužel však epidemická situace je tak náročná, že Ministerstvo zdravotnictví
opakovaně vyzývá k omezení sociálních kontaktů během vánočních svátků.
Žádáme Vás proto o pochopení a dodržovaní nastavených pravidel. Prosíme o
ohleduplnost a vstřícnost, ohledně délky trvaní návštěvy, doporučená délka návštěvy
je 30 minut. Vzhledem k ostatním rodinám a klientům.
Věříme, že společně jednak umožníme setkání s Vašimi blízkými a současně se podaří
minimalizovat nebezpečí ohrožení všech klientů našeho domova.
Přeji všem klidné svátky a hlavně zdraví .
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