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Informace
pro aplikaci návštěv u klientů od 25. 5. 2020
➢ Každou návštěvu klienta zařízení je nutné telefonicky domluvit u sociální pracovnice
na telefonním čísle 725 524 765 a to od pondělí do pátku v době od 8:00 hodin do
15:00 hodin.
➢ Návštěvní hodiny jsou stanoveny každý den od 13:30 hodin do 16:30 hodin.
➢ Délka návštěvy je stanovena maximálně na 30 minut.
➢ Návštěvy jsou omezeny maximálně na dvě osoby na jednoho uživatele ve stejném
čase. Nedoporučujeme návštěvy osob mladších 15ti let.
➢ Navštěvující osobě musí být při vstupu změřena tělesná teplota. Pokud bude
naměřená hodnota nad 37,0 °C nebo bude mít osoba pozitivní příznak nemoci, je
návštěva zakázána.
➢ Navštěvující osoba musí mít po celou dobu návštěvy vlastní ochrannou roušku nebo
respirátor. Pokud má respirátor výdechový ventil, je nutné mít přes něj roušku. Při
vstupu do budovy a odchodu z budovy si budou dezinfikovat ruce.
➢ Každá navštěvující osoba vyplní před vstupem do zařízení formulář o bezinfekčnosti,
seznámení se prokazatelně s Informací o postupu pro aplikaci návštěv u klientů. Bez
vyplněného a podepsaného formuláře nebude vpuštěna do zařízení. Pokud budou
součástí návštěvy i nezletilé osoby nebo osoby, které nejsou svéprávní nebo jsou
omezeni na svéprávnosti, vyplní a podepíše formulář za tyto osoby jejich právní
zástupce nebo opatrovník.
➢ Návštěvy klientů budou probíhat v zahradním altánu nebo k tomuto účelu vyčleněné
místnosti (salónek v přízemí zařízení), u zcela imobilních uživatelů na pokoji.
➢ Bude zajištěno dodržování odstupů min. 2 metry mezi navštěvujícími osobami a
klientem. Kontakt mezi uživatelem lůžkového zařízení a návštěvou na kratší
vzdálenost je možný jen v odůvodněných případech a co nejkratší dobu.
➢ Návštěvy nebudou mít možnost použít sociální zařízení organizace.
➢ Nedoporučujeme nosit klientům do zařízení potraviny. Vše, co návštěva přinese do
zařízení klientovi, musí nahlásit zdravotnímu pracovníkovi. V zařízení nemůže zůstat
nic, co se nedá dezinfikovat, nebo nemůže projít alespoň 3 denní karanténou.
➢ Po dobu návštěvy klient ani navštěvující osoby nesmí konzumovat žádné potraviny
(výjimku tvoří pouze podání tekutin klientovi ošetřujícím personálem).
➢ V případě, že nebudou navštěvující osobou dodržována výše uvedená opatření,
bude návštěva ukončena.
Aktualizace ze dne 13. 7. 2020

