Nařízení ředitele ze dne 21.12.2020
Vážení klienti, zaměstnanci, rodinní příslušníci.
v souvislosti s Usnesením vlády České republiky ze dne 21.12.2020 č.1370 o přijetí
krizového opatření ode dne 22.12.2020, vydávám toto nařízení ředitele, týkající se
vycházek klientů našeho domova a následných nařízení, s tím souvisejících.
S platností ode dne 22.12.2020 platí následující opatření v souvislosti s vycházkami
našich klientů mimo objekt nebo areál zařízení:
-

-

-

-

rodinný příslušník musí oznámit telefonicky nebo na emailovou adresu
domovsenioru10@chrudim.cz požadovaný termín a časový rozsah vycházky
klienta s časovým předstihem alespoň 24 hodin před požadovaným
termínem vycházky
vycházky v termínech od 23.12.2020 do 4.1.2021 včetně, je třeba oznámit
do 22.12.2020.
kompetentní pracovník našeho Domova (výhradně sociální pracovnice)
požadovaný termín vycházky potvrdí, případně dohodne s rodinným
příslušníkem změnu termínu vycházky
v případě delšího časového rozsahu vycházky bude klient vybaven léky a
rodinný příslušník odpovídá za zajištění správného podávání léků klientovi
v průběhu vycházky je klient povinen používat respirátor alespoň třídy FFP2
nebo KN95
bezprostředně po návratu z vycházky bude klient umístěn do oddělených
prostor (preventivní karantény). Do 72 hodin po ukončení vycházky bude
klientovi proveden první antigenní POC test a za další 3 až 4 dny druhý
antigenní POC test (preventivní testování). Pokud budou oba dva tyto testy
negativní, může se klient vrátit na svůj pokoj, to znamená, že v případě obou
negativních testů se může klient vrátit na svůj pokoj za 6 až 7 dnů
provedení antigenních POC testů nelze hradit z veřejného zdravotního
pojištění, proto bude náklady s tímto testováním hradit klient
poskytovatel sociálních služeb prokazatelně seznámí klienty Domova a jejich
rodinné příslušníky s podmínkami pobytu klienty mimo zařízení.

Současně je nutno zdůraznit, že plošné testování klientů bylo na základě nařízení
MZ ČR ukončeno dne 4.12.2020. Od tohoto data je testován antigenní testem pouze
klient, u kterého je zjištěno zhoršení zdravotního stavu (například zvýšená teplota
nad 37,3°C).
Pokud je klient pozitivně testován, musí být umístěn do izolace a v tomto případě
není možno realizovat vycházky dle výše uvedeného postupu.
Klienti, kteří se s pozitivním klientem setkali musí být umístěni do preventivní
karantény a také v tomto případě není možno realizovat vycházky.
O ukončení izolace a karantény rozhoduje výhradně ošetřující lékař !
Vážení, děkuji za pochopení, prosím o trpělivost při všech jednáních ohledně
vycházek našich klientů a přeji všem klidné Vánoce a hlavně zdraví v novém roce
Ing. Milan Jiruška
ředitel společnosti
21.12.2020

