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Pravidla pro realizaci návštěv v Domově pro seniory Žižice
od 20.3. 2021
Dle Usnesení vlády ČR ze dne 18.3.2021 platí od 20. 3. 2021 tyto podmínky dodržování preventivních
opatření pro návštěvy klientů našeho domova:

Všeobecná nařízení
•
•
•
•

Návštěvy jsou umožněny pouze po telefonické domluvě o termínu a času konání návštěvy!
Návštěvy jsou umožněny každý den od 13.30 do 15.00
Objednání návštěv je možné na telefonním č. 602 773 651 od pondělí do pátku od 8,00 do 15,00
hodin.
Návštěva zváží svůj zdravotní stav, pokud bude na sobě pozorovat jakékoli zdravotní obtíže,
případně má podezření, že byla v kontaktu s osobou, u které je podezření na výskyt COVID-19,
přesune termín své návštěvy na pozdější dobu

Návštěvy klientů musí splnit jednu z následujících podmínek:
1. Návštěva předloží písemné potvrzení o negativním výsledku RT-PCR vyšetření nebo POC test na
přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 ne starší než 48 hod. SMS s výsledkem testu nebudeme
akceptovat jako doklad.
2. Návštěva předloží písemné potvrzení od lékaře o prodělání COVID-19 ne starší než 90 dní
3. Návštěva předloží certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti COVID-19 starší nejméně 14 dní a
očkovaná osoba nejeví žádné příznaky COVID-19
4. Návštěva se nechá na místě otestovat zdravotní sestrou POC testem na přítomnost antigenu, test
bude pro návštěvu zdarma

Realizace návštěv klientů:
•
•
•

Návštěva si nechá před vpuštěním do budovy změřit teplotu, podepíše čestné prohlášení
Návštěva bude mít po celou dobu nasazen respirátor třídy FFP 2 nebo KN95 bez výdechového
ventilu.
Respirátor musí mít návštěva vlastní, Domov nemá k dispozici respirátory pro návštěvy.

•
•
•
•
•
•
•

Při vstupu i odchodu z budovy je nutné vydezinfikovat ruce. Desinfekce je v Domově k dispozici
Návštěvy se dostaví ve 13.30 před hlavní vchod Domova a vyčkají pokynů zaměstnance Domova
Na návštěvu za jedním klientem mohou přijít pouze dvě osoby
Návštěva dětí do 10 let není povolena (upozorňujeme, že pro děti platí stejná pravidla jako pro
ostatní návštěvy)
Návštěva na pokoji probíhá vždy jen u jednoho klienta
Návštěvy i klienti musí dodržovat od jiné návštěvy odstup min. 2m
Návštěvy se nesmí nekontrolovaně a samostatně pohybovat po objektu domova.

Upozorňujeme, že při testování návštěv POC testy na přítomnost antigenu může dojít k časové prodlevě
z důvodu řešení akutního zhoršení zdravotního stavu, které vyžaduje přítomnost zdravotní sestry.

Prosíme všechny o důsledné dodržování těchto pravidel.

Tato preventivní opatření se mohou kdykoli měnit dle vývoje epidemiologické situace!

Další informace nebo aktualizace uveřejňujeme na našich webových stránkách www.dpsslany.cz

Ing.Václav Váňa, MPA
ředitel Domova Slaný, p.s.s.

