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Pokyny pro návštěvy

Od pátku 4. 9. 2020 jsou v našem domově aktualizovány podmínky pro realizaci
návštěv klientů, v souladu s aktuálními nařízeními Ministerstva zdravotnictví ČR
a Krajské Hygienické stanice v Ostravě.
I nadále je nutné dbát mimořádné opatrnosti a dodržovat preventivní opatření
proti šíření onemocnění COVID-19,proto je možno návštěvu uskutečnit pouze při
splnění následujících podmínek:



Návštěva k imobilnímu klientovi realizovaná na pokoji, musí být min. 1 den
dopředu objednána zájemcem o návštěvu a to u SP Večeřové. Objednávat se
můžete Po - Pá v čase 8:00-15:00 na telefonním čísle 724 383 772.
Neobjednaným nebude návštěva umožněna.



Návštěvy k ostatním klientům se již objednávat nemusí, ale jsou
realizovány pouze v návštěvních hodinách.



Návštěvní hodiny: každý den v čase od 9:30 do 10:30 hodin a 13:30 – 16:30
hodin. Délka návštěvy je omezena na max. 30. minut ve vnitřních prostorách
domova. Ve venkovních prostorách nebo mimo areál až 2 hodiny.



Návštěva, která chce s klientem opustit areál domova, to nejprve nahlásí
pečovatelce nebo zdravotní sestře a sdělí i čas návratu. S klientem se pohybuje
pouze ve venkovních prostorách, kde není velká hustota lidí.(tzn. nechodí s
klienty do vnitřních prostor restaurací, obchodů, cukráren, domů apod.,)



Návštěvy klientů k rodinám jsou prozatím zakázány.



Počet osob jedné návštěvy je stanoven na maximálně 2 osoby k 1 klientovi.
Do vnitřních prostor domova mohou vstupovat osoby starší 6let.



S ohledem na doporučení MZČR budou v případech, kdy je to možné, probíhat
návštěvy ve venkovních prostorách domova (Altánek + areál parkoviště).
V případě, kdy to možné nebude, bude využito určených vnitřních prostor
domova (společenské místnosti, jídelna).



Po domluvě se zdravotním úsekem mohou rodinní příslušníci doprovodit klienta
k lékaři nebo jinou nezbytnou pochůzku (pošta, banka, úřad).



Před návštěvou je nutno desinfikovat si ruce, vyplnit a podepsat čestné
prohlášení o bezinfekčnosti a nechat si změřit teplotu. V případě teploty vyšší
než 37 °C nebo v případě pozitivních příznaků nemoci, jsme povinni návštěvu
zakázat. Tato opatření zajistí zdravotní sestry domova ve vstupních prostorách,
kde návštěva, po zazvonění vždy vyčká jejich příchodu.





Po celou dobu návštěvy je podmínkou:


mít nasazenou čistou ochranu nosu a úst v podobě min. respirátoru
FFP2 ve vnitřních prostorách domova, kterou si donese každý
návštěvník vlastní



mít nasazenou čistou ochranu nosu a úst v podobě roušky ve
venkovních prostorách, kterou si donese každý návštěvník vlastní



vyhnout se fyzickému kontaktu mezi návštěvou a klienty i mezi
návštěvou a zaměstnanci (podání ruky apod.)



Po celou dobu návštěvy ve vnitřních prostorách domova se zdržovat i s
klientem pouze v prostorách určených k realizaci návštěv.

Po ukončení návštěvy:


Návštěva vrátí případné zapůjčené OOPP do vyhrazených nádob.



Klient i návštěva si vydesinfikují ruce.



V případě návštěvy ve vnitřních prostorách PSS po návštěvě desinfikují
povrchy a vyvětrají místnost.



Zákaz návštěv platí u klientů, kteří jsou v karanténě (určeno lékařem).



V průběhu návštěvy prosíme o respektování pokynů personálu domova, který
musí brát v potaz naše kapacitní možnosti, dispozice pokojů, zvažovat rizika
koncentrace vyššího počtu osob, a především dodržovat nastavená hygienická
a epidemiologická opatření v domově.



Návštěvníkům, kteří nebudou respektovat výše uvedené pokyny a svým
jednáním tak ohrožovat zdraví klientů domova nebo zaměstnanců, nebudou
další návštěvy umožněny.

Milé návštěvy, věřím, že naši nelehkou situaci pochopíte a že se možným podmínkám
přizpůsobíte stejně, jako se jim v rámci ochrany zdraví našich obyvatel
přizpůsobujeme my, zaměstnanci domova.
Děkuji za pochopení.

Ing. Libor Sladkovský
ředitel

