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 NÁVŠTĚVY KLIENTŮ
DOMOVA PRO SENIORY OD 20.3.2021 DO 28.3.2021
Na základě usnesení vlády ČR č. 297 ze dne 18.3.2021, vyhlášené pod č.
132/2021 Sb. stanovuji s účinností od 20.3.2021 tato pravidla pro návštěvy klientů
našeho domova:
• Návštěvy lze připustit za těchto podmínek:
• Osoba navštěvující klienta se podrobí před zahájením návštěvy POC testu
na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 a to s negativním výsledkem.
• Toto se nevztahuje na osoby, které:
a) absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR
vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2
s negativním výsledkem a doloží o tom doklad.
Pro Domov pro seniory je požadovaný písemný doklad vystavený
laboratoří, odběrovým centrem nebo praktickým lékařem (zůstává
stejné jako v předchozím období. Jiné doklady nebudou akceptovány.
b) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o
provedeném očkování proto onemocnění COVID-19, a od aplikace
druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen SPC) UPLYNULO
NEJMÉNĚ 14 DNÍ, nebo od aplikace první dávky očkovací látky
v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů,
a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19
c) v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19
a doloží o tom doklad.
• Navštěvující osoba musí mít po celou dobu návštěvy osobní ochranné
pomůcky dýchacích cest, minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95
bez výdechového ventilu. Výjimky – děti od dvou do patnácti let – mohou
mít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest.
• V případě návštěv uživatelů v terminálním stádiu nevyléčitelného
onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že bude dodržovat
režimová opatření poskytovatele – vždy je nutné domluvit s vedoucí
zdravotní sestrou.

• Navštěvující osoba se bude pohybovat pouze v pokoji klienta. V případě
návštěvy v pokojích se společným příslušenstvím žádáme návštěvu o vstup
do pokoje navštěvovaného (nepoužívat WC, koupelnu, kuchyň).
• Stále plati:
před vstupem do budovy dezinfekce rukou, změření teploty, v případě
příznaků nemoci nebude umožněn vstup.
Stanovená doba návštěv: maximálně 6o minut, dopoledne od 9-10,30
hod., odpoledne 13,30-16,30 hod.
Návštěva je možná pro nejvýše dvě osoby u jednoho klienta. Návštěvy
dětí nedoporučujeme.
Návštěvy klientů, kteří jsou v karanténě či izolaci nejsou možné.
Rezervace návštěv u sociálních pracovnic – pondělí-pátek od 9,00-14,00.
Možnost videohovorů – po domluvě s aktivizačními pracovnicemi – viz
webové stránky.
V možnostech domova není možné provádět návštěvám POC test na
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2.
Uvedené podmínky pro návštěvy klientů 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

