Osoby, které chtějí navštívit svého blízkého v našem domově
- musí doložit doklad nebo SMS o tom, že absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením
návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 a
negativním výsledkem
nebo
- musí doložit doklad o tom, že prodělaly v době 90 dnů přede dnem návštěvy onemocnění
COVID-19
Vzhledem k tomu, že POC testy na přítomnost antigenu nejsou na
odběrných místech dostupné, rozhodli jsme se, že budeme testovat
zájemce o návštěvu každou středu od 14.00 hod. do 15.30. hod
v našem zařízení. Na základě tohoto rozhodnutí jsme změnili rozvrh návštěv
z důvodu využití u nás provedeného antigenního testu do doby jeho platnosti max. 48
hodin.
K odebrání RT-PCR testů doporučujeme odběrové místo v Trutnově.
Na návštěvu jste povinni si přinést svůj nepoužitý respirátor
v originálním balení. S rouškou nebude návštěva umožněna.
Tyto výjimky zákazu návštěv platí po dobu nouzového stavu nebo do změny usnesení Vlády.
V našem zařízení proběhnou návštěvy v níže uvedených termínech a časech:
Středa

od 13.30 hod. – 14.15 hod. a od 14. 30 hod. - 15.15 hod.

Čtvrtek

od 9.30 hod. – 10.15 hod.

Pátek

od 13.30 hod. – 14.15 hod. a od 14.30 hod. – 15.15 hod.

Neděle

od 13.30 hod. – 14.15 hod. a od 14.30 hod. – 15.15 hod.

Z důvodu hygienických a proticovidových opatření bude počet návštěvníků na danou hodinu omezen.
Možnost objednat se na návštěvu v PONDĚLÍ a ve ČTVRTEK od 12.00 hod. do 14.00 hod. na telefonní
číslo 725 059 897. ŽÁDÁME VÁS O DODRŽENÍ TĚCHTO HODIN, jinak se může stát, že v jiný den a
hodinu vám nebudeme moci z časových důvodů vyhovět.
Nadále platí, že klienta mohou navštívit max. 2 osoby po dobu jedné návštěvy a dne. Z provozních
důvodu nelze brát na návštěvy děti do 15 let.
Při vstupu bude návštěvníkům měřena teplota, podepíší prohlášení a provedou dezinfekci rukou.
Pokud budete chtít přinést svému blízkému balíček, nadále platí pouze balené potraviny, které lze
dezinfikovat, ovoce a balené cukroví.
Prosíme o dodržování těchto podmínek, jinak by návštěva nemohla být umožněna.

