Vážení příbuzní a blízcí našich klientů
V našem zařízení skončila karanténa z důvodu nákazy viru COVID-19, proto bude na základě
doporučení postupu pro usnesení Vlády ČR ze dne 30. 11. 2020 opět umožněna výjimka
návštěv do odvolání.
Vzhledem k tomu, že okres Trutnov nadále patří k nejvíce rizikovým okresům s prokázaným
zmutovaným virem, který je více nebezpečný v rychlosti nákazy a těžšího průběhu nemoci a
jsou u nás klienti, kteří COVID-19 neprodělali a nemohli být očkováni, žádáme vás z důvodu
jejich ochrany a ochrany našich zaměstnanců o dodržování níže uvedených podmínek:
Osoby, které chtějí navštívit svého blízkého v našem domově
- musí doložit doklad nebo SMS o tom, že absolvovaly RT-PCR vyšetření nebo POC test na
přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem. Test musí být proveden
V DEN, KDY BUDE USKUTEČNENA NÁVŠTĚVA v domově
nebo
- musí doložit doklad o tom, že prodělaly v době 90 dnů přede dnem návštěvy onemocnění
COVID-19
Zájemce o návštěvu je možné testovat i v našem zařízení každou středu a pátek ve
13. 15 hod. Pro testování nebude rezervační systém otevřen, rezervujte si test den
před návštěvou prostřednictvím telefonu č. 725059897 nebo 702292453 sociální
pracovnice.
Otestovat antigenními testy vás mohou po objednání v rezervačním systému i v Nemocnici
Vrchlabí nebo v Trutnově.
Na návštěvu jste povinni si přinést svůj nepoužitý respirátor
v originálním balení. S rouškou nebude návštěva umožněna.
V našem zařízení budou probíhat návštěvy v níže uvedených termínech a časech:
Středa

od 13.30 hod. – 15.00 hod.

Pátek

od 13.30 hod. – 15.00 hod.

Neděle

od 13.30 hod. – 15.00 hod.

Z důvodu opatření proti nákaze virem COVID-19 může klient přijmout návštěvu pouze
1x za týden v max. počtu 2 osob. Z provozních důvodů nelze brát na návštěvy děti mladší 15
let.
Při vstupu bude návštěvníkům měřena teplota, v případě prodělaného COVIDU-19 podepíší prohlášení
a provedou dezinfekci rukou.
Pokud budete chtít přinést svému blízkému balíček, nadále platí pouze balené potraviny, které lze
dezinfikovat a ovoce.
Prosíme o dodržování těchto podmínek, jinak by návštěva nemohla být umožněna.
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