PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY
v Domově Letokruhy, příspěvkové organizaci, jsou návštěvy z důvodu zhoršující se
epidemiologické situace v MSK možné za těchto podmínek:
•
•
•
•
•
•

Návštěvy jsou z provozních důvodů možné Po-Pá od 10-12 hod a od 13-16 hod., SoNe 14hod do 16hod.
termín návštěvy si prosím předem telefonicky domluvte, seznam dohodnutých
návštěv vedou zdravotní sestry na tel. 556 305 293, mobil 733 612 058.
doba návštěvy ve vnitřních prostorech je omezena max. na 60 minut
Uživatelům v preventivní karanténě (po vyšetření, po hospitalizaci, po nástupu do
domova) nelze povolit návštěvy.
Návštěva bude maximálně 1 rodina (2 osoby) v určené místnosti (zimní zahrada,
obýváček)
Po návštěvě bude provedena desinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce návštěvníků
(kliky dveří, madla židlí, tlačítka výtahu a kávomatu apod.) Po návštěvě a v průběhu
návštěvy je nutné větrat místnosti.

Návštěva musí doložit:
•
•
•

potvrzení o očkování proti nákaze COVID-19, očkování doložíte certifikátem; od
aplikace 2. dávky vakcíny musí uplynout minimálně 14 dní; nebo
potvrzení lékaře o prodělaném onemocnění Covid, které daná osoba prodělala v době
nejdéle 180 dnů před dnem návštěvy, nebo
negativní výsledek provedeného PCR (ne starší než 7 dní a od 1. 11. 2021 3 dny)
či antigenního POC testu (ne starší víc než 72 hodin od 1. 11. 2021 24 hodin)

V průběhu návštěvy je nutné dodržovat tato pravidla:
•
•

•
•

po celou dobu návštěvy musíte mít nasazen na dýchacích cestách vlastní nový
respirátor FFP2 nebo KN 95 bez výdechového ventilu, který si přinesete zabalený
osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen
respirátor a jsou schopny tuto skutečnost doložit lékařským potvrzením, musí dodržovat
mezi sebou rozestupy nejméně 1,5m
vyplnit Čestné prohlášení
ve vestibulu provést řádnou dezinfekci rukou, dále pak je desinfekce možná při výstupu
z výtahu a na místě návštěvy

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.
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. 25. 10. 2021

