Vážení,
současná epidemiologická situace týkající se šíření onemocnění COVID-19 se vyvíjí
pozitivně, a proto Ministerstvo zdravotnictví ČR rozhodlo, že od 5. 12. 2020 se
povolují další výjimky ze zákazu návštěv klientů v pobytových sociálních službách na
základě usnesení Vlády ČR č. 1264 ze dne 30. 11. 2020.
Své blízké jste nemohli osobně navštívit po dobu 2 měsíců. Pro mnohé z nás to bylo
velice náročné období, protože osobní kontakt s rodinou je pro většinu z nás
významný.
I přes tyto skvělé zprávy však budou i nadále platit přísná hygienická pravidla,
kterými se budeme muset všichni řídit. Prosíme vás o dodržování stanovených
pravidel, a to v zájmu zdraví nás všech, protože nebezpečí onemocnění virem COVID19 je stále ještě aktuální.
Zákaz návštěv se tedy nově nevztahuje na:
-

osoby, které se před zahájením návštěvy podrobí POC testu, a to
s negativním výsledkem,

-

osoby, které 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,

-

na osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění
COVID-19 a doloží o tom doklad.

Přijatá opatření a pravidla pro realizaci návštěv:


Počet osob na návštěvě u jednoho klienta ve stejný čas – pouze 2 dospělé
osoby, bez dětí (dítě 0-15 let).



Nutnost mít respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového
ventilu, který si návštěva donese sebou.



Datum a čas návštěvy bude předem nahlášen, čas bude dohodnut dle
provozních možností. Návštěva zazvoní u brány, sestra otevře bránu,
návštěvník vstoupí před automatické dveře do budovy, kde vyplní čestné
prohlášení, předloží doklady o testování nebo prodělání onemocnění Covid,
nebo zažádá o provedení testu. Zdravotní sestra zajistí odevzdání dokladů k
evidenci, provedení testu a požádá návštěvu o vyčkání na výsledek testu. Po
oznámení negativního výsledku testu vyjede návštěva výtahem do 3 patra na
zimní zahradu, kde ošetřovatelský personál usadí uživatele k návštěvě. U
výstupu i vstupu do výtahu musí proběhnout desinfekce rukou.



V případě pozitivního výsledku testu nebude návštěva povolena, zdravotní
sestra doporučí další postup (nahlášení, návštěva ošetřujícího lékaře).



Návštěva může donést balíčky pro své blízké, které předá ošetřujícímu
personálu k desinfekci.



Návštěva bude časově omezena – max. 30 minut v budově, 30 minut na
administrativní záležitosti, předložení dokladů, testování.



Návštěvníci nesmí být v karanténě, nesmí se stýkat s osobami v karanténě,
nesmí mít respirační onemocnění a neměli by se setkat s nakaženým covid.



Uživatel musí mít roušku. Rouška po návštěvě bude vyměněna za čistou



Uživatelům v preventivní karanténě (po vyšetření, po hospitalizaci, po nástupu
do domova) nelze povolit návštěvy.




Návštěva bude maximálně 1 rodina v zimní zahradě.
Po návštěvě bude provedena desinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce
návštěvníků (kliky dveří, madla židlí apod.) K použití žínka uživatele, případně
buničina + desinfekce v rozprašovači. Po návštěvě a v průběhu návštěvy je
nutné větrat místnosti.

Výše uvedená pravidla jsou v souladu s doporučením MPSV. Tato pravidla mohou být
aktualizována v souvislosti s vládními nařízeními, která budou postupně vstupovat
v platnost.
Návštěvy jsou z provozních důvodů možné Po-Pá od 10-12 hod a od 13-16
hod., So-Ne 14hod do 16hod. Před návštěvou se bude provádět test.
Seznam dohodnutých návštěv povede Mgr. Trojanowská tel. 556 305 293,
mobil 777 139 000. (Ostatní zaměstnanci, kteří budou dotazování na
možnost návštěvy odkáží na Mgr. Trojanowskou).
Věřím, že výše uvedená pravidla pro realizaci návštěv budou všichni návštěvníci
respektovat a dodržovat. Jsem si plně vědoma skutečnosti, že některá opatření
mohou být nepříjemná či dokonce nepopulární, ale chceme tímto způsobem chránit
zdraví nás všech.
Děkuji Vám za pochopení a jsem s pozdravem.
Mgr. Kamila Molková
ředitelka organizace
V Budišově nad Bud. 3. 12. 2020

