DOMOV PRO SENIORY ORLICKÁ A AZYLOVÝ DŮM PRO
MATKY S DĚTMI,
příspěvková organizace, Orlická 1, 400 11 Ústí nad Labem
Tel.: 472773335, e-mail: info@orlicka.cz

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO KLIENTY DOMOVA PRO SENIORY
PO DOBU TRVÁNÍ NOUZOVÉHO STAVU –
OD 1.3.2021 DO 28.3.2021
• Lze přijímat balíčky pro klienty – viz Pravidla pro přijímání
balíčků. Balíčky přijímají pracovníci domova a předávají
klientům.
• Do areálu domova je zamezen vjezd vozidel (výjimky
zaměstnanci, sanity, opravářské firmy apod.). K parkování
ostatních vozidel je třeba použít parkoviště v okolí.
• Klienti se mohou pohybovat v prostoru areálu domova, tj.
procházky jsou možné i v prostorách parku domova.
• Klienti budovy Orlická 1 nenavštěvují klienty z budovy Orlická 3.
Výjimky jsou možné se souhlasem vedení domova.
• Není možná komunikace s rodinami u plotu – nebezpečí možné
nákazy.
• Klientům doporučujeme nošení roušek ve všech prostorách
domova, mimo svůj pokoj.
• Domov je schopen zajistit celodenní stravu všem klientům –
informace podají sociální pracovnice.
• VYCHÁZKY KLIENTŮ: jsou možné za podmínky, že po návratu
bude klient ihned umístěn do oddělených prostor (Má-li klient
zcela samostatný pokoj, zůstává v pokoji. Klienti, kteří sdílí
sociální příslušenství a kuchyň s druhým klientem, budou
umístěni do prostor ve 12.p.). Pokoj bude označen nápisem
Karanténa od – do. Druhý a pátý den po příchodu z pobytu
mimo domov mu budou provedeny antigenní testy. Po celou
dobu karantény je klient povinen nevycházet z odděleného
prostoru. Karanténa bude ukončena v případě negativních
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výsledků obou antigenních testů.
Po celou dobu vycházky používá klient respirátor.
Výjimky zákazu vycházení: návštěva lékaře (hlásí se zdravotní
sestře, ta nahlásí odchod klienta k lékaři pracovníkům recepce),
důležité úřední či soudní řízení (pouze s doprovodem sociálního
pracovníka, zajistí dohled nad dodržováním všech preventivních
opatření). Klient musí mít po dobu vycházky k lékaři respirátor
alespoň třídy FFP2 nebo KN95.
Žádáme klienty, aby po dobu výjezdu k lékaři nenavštěvovali
obchody, kde hrozí nebezpečí možné nákazy.
Domov bude po dobu nouzového stavu poskytovat služby
v nezbytné míře s cílem zajištění ochrany života a zdraví osob.
Budou poskytovány pouze individuální aktivizační programy.
Ergoterapie bude poskytována pouze individuálně.
Aktivizační pracovnice zajišťují na požádání klientů či rodinných
příslušníků videohovory s jejich blízkými.
NÁVŠTĚVY KLIENTŮ: viz Pravidla pro návštěvy od 5.12.2020

VŠEM VÁM MOC DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A RESPEKTOVÁNÍ NAŠICH
PRAVIDEL A DOPORUČENÍ.

Vedení domova

