PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY KLIENTŮ DOMOVA PRO SENIORY A
ODLEHČOVACÍCH SLUŽEB:
Návštěva musí písemně prokázat, že:
- v posledních 48 hodinách, absolvovala POC antigenní test nebo PCR
test na Covid-19 s negativním výsledkem
- nebo v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění
COVID-19
- nebo byla očkována proti COVID-19 a:
o od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového
schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud
nebyla aplikována druhá dávka
o od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového
schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců,
pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
o od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového
schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9
měsíců,
- a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.“.
Návštěva je možná v pracovní dny (mimo víkendy, svátky a dny pracovního
klidu) v době od 9.00 - 11.00 a od 13.00 – 15.00 hodin, po dobu max. 1
hodiny a to max. 2 osoby (včetně nezletilých dětí), přičemž obě přítomné
osoby jsou povinny doložit výše uvedený doklad. Návštěvy je nutné
telefonicky rezervovat na tel. č.: 607 840 021 ve všední dny
od 8.30 do 14.30h.
Osoby vstupující na návštěvu:
 při vstupu do budovy si změří teplotu u terminálu na měření teploty
a vydezinfikují si ruce a vyplní Čestné prohlášení
 po celou dobu návštěvy je osoba povinna používat respirátor třídy
FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který si přinese nepoužitý a
po celou dobu návštěvy u klienta ho má správně nasazený tak, aby
byla zakrytá ústa i nos.

NÁVŠTĚVNÍ MÍSTNOST
Pro návštěvy, které nemají potřebné potvrzená, je zřízena návštěvní
místnost s oddělenými vchody a zabezpečením tak, aby nedošlo k případné
nákaze (tzv. bezkontaktní zóna). Návštěvy klientů je možné uskutečnit
pouze v pracovní dny (mimo víkendy, svátky a dny pracovního klidu) po
dobu maximálně 20 minut. Zúčastnění musí mít zakrytý nos a ústa po celou
dobu návštěvy a při vstupu do místnosti si budou dezinfikovat ruce. Po
uskutečnění jedné návštěvy bude celý prostor desinfikován, proto je
návštěvní doba časově omezena. Aby se návštěva mohla uskutečnit u
většiny klientů, nebude možné se objednávat opakovaně na každý den. Pro
objednávku návštěvy v návštěvní místnosti je nutné si telefonicky
rezervovat čas na tel. č.: 607 840 021 ve všední dny od 8.30 do 14.30h.

BALÍČKY
Podepsané balíčky pro klienty je stále možné donášet po zazvonění na
recepci.

