MOŽNOST NÁVŠTĚV V NAŠEM ZAŘIZENÍ
Na základě Mimořádného nařízení MZ ČR č. 16214/2020 ze dne 4. 7. 2020 jsou z důvodu
prevence šíření nákazy COVID-19 stanoveny níže uvedené podmínky, které budou muset
být striktně dodržovány:
- návštěva se může uskutečnit pouze po telefonickém objednání termínu (dne a
hodiny) u sociálních pracovnic na telefonních číslech 725 059 897 sl. Dytrychová,
702 292 453 sl. Nechanická.
- návštěvy jsou povoleny pouze ve dnech pondělí, středa, od 9.30 – 11.00 hod, od 14.00
– 17.00 hod, v pátek od 9.30 – 11.00 hod. a 14.00 – 15.00 hod., neděle pouze
odpoledne od 14.00 – 17.00 hod.
- každá navštěvující osoba je povinna se nahlásit při vstupu do zařízení sociální
pracovnici (v neděli p. ředitelce nebo vrchní či staniční sestře na telefonu č.
499 405 262)
POVINNOST NOSIT ROUŠKY PLATÍ PRO NÁVŠTĚVY, ZAMĚSTNANCE A VEŠKERÉ
OSOBY VSTUPUJÍCÍ DO AREÁLU DOMOVA, NACHÁZEJÍ-LI SE VE VZDÁLENOSTI
MÉNĚ NEŽ 1,5 METRU OD JINÉ OSOBY.
- areál domova bude i po dobu návštěv celý uzavřen, vstup pro návštěvy bude po
telefonické domluvě brankou ze Žižkovy ulice (u dětského domova). Brána z Dělnické
ulice bude zavřena, zvonek nebude funkční.
- v rámci bezpečnosti klientů bude prováděna koordinace příchozích osob
- pro každého klienta platí jedna návštěva za jeden den
- klientům v karanténě nelze návštěvu povolit
- každé navštěvující osobě bude při vstupu do zařízení změřena teplota, poskytnuta
dezinfekce na ruce, rouška a návleky, které musí uvnitř zařízení nosit a podepíše čestné
prohlášení o bezinfekčnosti. Návleky ve venkovním areálu nejsou povinností. Pokud bude
při měření teploty zjištěna teplota nad 37,0 oC nebo pozitivní příznak nemoci COVID-19,
nebude návštěva povolena.
- od 15. 7. 2020 již neplatí zákaz nosit svým blízkým potraviny, které nelze omýt
dezinfekcí.
- omezení návštěv se nevztahuje na osoby v terminálním stavu

- v rámci možnosti by měly návštěvy probíhat ve venkovních prostorách domova nebo
v prostorách k tomu vyčleněných (zahrada, společenské místnosti, hala, reminiscenční
místnost). Na vícelůžkových a dvoulůžkových pokojích se může návštěva uskutečnit
pouze za dodržení stanovených podmínek domovem pro seniory.

STANOVENÉ PODMÍNKY PLATÍ DO ODVOLÁNÍ
Děkuji za spolupráci, při které chráníte své blízké v co nejvyšší míře.

Ing. Soňa Mašková, MBA
ředitelka

