Vážení,
od úterý 22.3.2022 se upravují některé podmínky v systému návštěv Vašich rodinných příslušníků.
 Zařízení budete moci navštívit bez jakéhokoli potvrzení.
 Návštěvní hodiny jsou stanoveny v dopoledním čase od 9:30-10:30 a odpoledních časech od
13:30-16:00 hodin. Navštěvující osoby příchozí po 16:00 již nebudou do budovy vpuštěny.
Osoby, které budou návštěvu vykonávat v čase 16:00, prosíme o ukončení návštěvy
nejpozději do 16:30 s ohledem na chod a režim zařízení.
 Nadále platí, dle Mimořádného opatření MZDR 8789/2022-1/MIN/KAN, ze dne 10.3.2022,
že při vstupu do vestibulu a po celou dobu návštěvy na budově MUSÍ navštěvující osoby
používat ochranné pomůcky dýchacích cest, minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez
výdechového ventilu, a to BEZ VYJÍMKY. V případě zjištění nedodržení používání respirátoru
během návštěvy, bude návštěva ukončena.
 Po předchozí domluvě a nahlášení nepřítomnosti je možné klientovo opuštění domova.
V případě plánovaného opuštění domova o víkendu, je třeba tuto skutečnost nahlásit
sociální pracovnici, nejpozději do pátku do 12:00.
Při návštěvách bude platit následující postup:
 Do zařízení se za výše uvedených podmínek dostaví max. 3 osoby k jednomu klientovi,
přičemž dítě je počítáno, také jako osoba! Prosíme o dodržovaní max. tří osob i v případě, že
se jedná o návštěvu manželského páru.
 Při příchodu do vestibulu u recepce se návštěva zapíše do návštěvní knihy. Při vstupu do
vestibulu si musí osoba dezinfikovat ruce a změřit si 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 ve společném prostoru a na zahradě domova.
 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.

Žádáme Vás o pochopení a dodržovaní nastavených pravidel. Prosíme o ohleduplnost a vstřícnost,
ohledně délky trvaní návštěvy. Vzhledem k ostatním rodinám a klientům.
Velice děkuji za pochopení
Ing. Milan Jiruška
ředitel

