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

PRAVIDLA PRO VYCHÁZKY KLIENTŮ
DOMOVA PRO SENIORY OD 20.3.2021 DO 28.3.2021
Na základě usnesení vlády ČR č. 296 ze dne 18.3.2021, vyhlášené pod č.
131/2021 Sb. stanovuji s účinností od 20.3.2021 tato pravidla pro vycházky
klientů našeho domova:
• Vycházka bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po
návratu bude umístěn do oddělených prostor (má-li klient zcela samostatný
pokoj zůstává ve svém pokoji, klienti, kteří sdílí sociální příslušenství a
kuchyň s druhým klientem, budou umístěni ve 12.p.) a do 72 hodin od
ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude
zopakován za další 3 až 4 dny. Umístění do oddělených prostor bude
ukončeno v případě negativních výsledků obou testů.
• POZOR NOVÉ: Postup podle předchozího odstavce se nevztahuje na
klienty, kteří mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR
o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé
očkovací látky v případě dvoudávkového schématu (použita v našem
domově) uplynulo nejméně 14 dní nebo od aplikace první dávky očkovací
látky v případě jednodávkového schématu uplynulo 14 dnů a očkovaná
osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID -19. Očkovaný klient
našeho domova v případě vycházky předloží doklad o očkování dle výše
uvedeného postupu pracovníkovi recepce a bude mu vycházka bez omezení
umožněna.
Klienti, kteří nemají certifikát či kartičku o očkování u sebe, si doklad vyžádají u
zdravotních sester.
• Klienti v průběhu vycházky musí používat ochranné prostředky
dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez
výdechového ventilu) naplňující všechny technické podmínky a požadavky
(pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94% dle příslušných
norem (např. FFP2, KN95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný
prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky
normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

• Klientům doporučujeme nošení roušek či respirátorů ve všech prostorách
domova, mimo svůj pokoj.
• Výjimky zákazu vycházení pro neočkované klienty: 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).
Žádáme klienty, aby po dobu výjezdu k lékaři nenavštěvovali obchody,
kde hrozí nebezpečí možné nákazy (týká se nenaočkovaných klientů).
Uvedené podmínky pro vycházky klientů mimo domov byly stanoveny s ohledem
na potřeby klientů domova pro seniory a dle provozních možností domova. Cílem
pracovníků domova je ochránit klienty před nákazou a rovněž zachovat
práceschopný personál.
VŠEM VÁM MOC DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A RESPEKTOVÁNÍ
NAŠICH PRAVIDEL A DOPORUČENÍ.
Bc. Jarmila Nováková
ředitelka organizace

