Pravidla pro realizaci návštěv od 25.8.2021 Domov Slaný – středisko Žižice
-

Návštěvy jsou umožněny pouze po telefonické domluvě o termínu a času konání návštěvy, a to každý
den v době od 14.00 do 16.30 hodin. Prosíme, dodržujte čas, který si telefonicky dohodnete.

Objednání návštěv je možné na telefonním čísle 602 773 651 od pondělí do pátku od 7.00 do 14.00 hodin

-

Návštěvu lze uskutečnit na pokoji klienta, ve společných prostorách, i v zahradě domova

-

Na jednu návštěvu mohou přijít nejvýše dvě osoby, včetně dětí (viz níže)

-

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 jiný vhodný termín, a to s ohledem na svého blízkého, kterého chce navštívit.

Na návštěvu za svým blízkým můžete přijít, pokud splníte jednu z následujících podmínek :
1.

Doložíte písemné potvrzení o absolvování RT-PCR testu s negativním výsledkem – test nebude starší
více než 7 dnů před dnem návštěvy

2.

Doložíte písemné potvrzení o absolvování POC antigenního testu s negativním výsledkem – test nebude
starší více než 72 hodin před návštěvou

3. Doložíte písemné potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 - od pozitivního testu uplynulo nejméně
14 dní, ne však více než 180 dnů
4. Doložíte písemné potvrzení, že jste byl/a očkována proti onemocnění COVID – 19 – NÁRODNÍ
CERTIFIKÁT O PROVEDENÉM OČKOVÁNÍ - který obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu
vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že od aplikace DRUHÉ dávky
očkovací látky UPLYNULO nejméně 14 dní.
5. Doložíte písemné potvrzení od zaměstnavatele , že jste absolvoval/a u zaměstnavatele antigenní test s
negativním výsledkem, který nebude starší 72 hodin před návštěvou.
Od 25.8.2021 uznáváme prokazování:
- O očkování
– O prodělání nemoci Covid-19
– O testování (antigenním i PCR)
i v rámci digitálních aplikací – např. aplikace Tečka
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V případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu umožnit za
podmínky, že návštěva dodržuje režimová opatření zařízení.
Návštěvy dětí v zařízení jsou plně na posouzení a zvážení rodiny klienta, při dodržení výše uvedených
podmínek. Předpokládá se, že děti do zařízení budou přicházet v doprovodu rodiče.
Pro děti od 6 let platí stejná pravidla jako pro ostatní návštěvy. Dětem do 6 let doporučujeme možnost využít
vycházky klienta mimo Domov, která je bez omezení.
Návštěva – používá i nadále po celou dobu návštěvy respirátor (FFP2, KN95) chránící nos a ústa) bez
výdechového ventilu, s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest
a s výjimkou dětí od 2 - 15 let, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání
šíření kapének (zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny
technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC).

Všem příchozím návštěvám bude i nadále u vchodu měřena TT. Všechny osoby, které za uživateli přicházejí
na návštěvu, dodržují režimová opatření zařízení.
Klientům a návštěvám jsou umožněny vycházky mimo Domov, platí bez jakýchkoliv časových omezení, vždy
však je nutné dodržet aktuálně platná opatření.

Ing. Václav Váňa, MPA, ředitel
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