Upřesnění pravidel pro návštěvy v době NOUZOVÉHO STAVU
v Domově pro seniory Strážnice, příspěvková organizace
Pravidla pro návštěvy jsou stanovena v Usnesení vlády ČR ze dne 30.11.2020 č.1264.
Tento předpis zpřesňuje podmínky pro naše zařízení. Jsou stanovena takto:

1) Návštěvy jsou povoleny denně od 13.30 – 14.30. hod, a to od 5.12.2020.
2) Na 1 oddělení mohou přijít 2 osoby během hodiny – tedy od 13.30. do 14.00 a od 14.00.
do 14.30. Každá návštěva má vymezenou půl hodinu.
3) Za uživatelem může přijít na návštěvu pouze 1 dospělá osoba.
4) Jeden uživatel může mít 1 návštěvu za 7-9 dnů podle kapacity objednávek, pokud
nedojde k jiné mimořádné události.
5) Sociální pracovnice vedou objednávkový systém – bez objednání nelze návštěvu
v těchto případech umožnit.
6) Na návštěvu může přijít osoba, která prodělala během předcházejících max. 90 dnů
COVID 19. O tomto musí doložit potvrzení od lékaře. Pokud uběhne delší doba, musí
předložit nový test.
7) Rovněž může přijít na návštěvu osoba, která si jako samoplátce nechala provést test na
COVID 19 a to buď velký test PCR nebo antigenový test, oba ne starší než 48 hod. před
plánovanou návštěvou. O těchto testech rovněž musí doložit potvrzení.
8) Od 9.12.2020 může přijít na návštěvu osoba, která se nechá otestovat antigenním testem
přímo v zařízení. Musí mít již domluvenou návštěvu. Pokud má přijít na návštěvu 13.30,
na test se dostaví na vrátnici ve 13.00, pokud má návštěvu ve 14.00, dostaví se na test
ve 13.30. V době provádění testu mohou být na vrátnici pouze 2 návštěvníci. Po
provedení testu opustí vrátnici a přijde až v čase své návštěvy, pokud bude výsledek
testu negativní. O výsledku bude informován v čase návštěvy. Tyto časy musí být
návštěvníky dodržovány, aby nedošlo k posunu návštěv a jejich případnému zkrácení.
Zároveň vyplní krátké čestné prohlášení. To předá všeobecné sestře, která provádí test.
9) Po celou dobu návštěvy musí mít návštěvník na ústech a nose čistý, nepoužitý respirátor
typu FFP2 a jednorázové rukavice. Tyto ochranné pomůcky musí mít vlastní, domov je
neposkytuje. Je doporučeno mít respirátor v originálním obalu a respirátor
ve vzdálenosti 2 m před pracovníkem rozbalit a nasadit.
10) V případě, že bude zjištěno během návštěvy, že návštěvník sundal ochranné pomůcky,
bude mu doporučeno, aby ukončil návštěvu a ihned opustil prostory domova. Je nutné
respektovat toto pravidlo pro ochranu našich uživatel i pracovníků, kteří vyvíjí nesmírné
úsilí k zajištění řádné a bezpečné péče.
11) Návštěva bude umožněna pouze po příchodu pracovníka přímé péče na vrátnici, ten si
odvede návštěvníka na oddělení a asi 5 min. před plánovanou půlhodinou jej opět
odvede na vrátnici. Nebude umožněn volný pohyb návštěvy po Domově.

I nadále jsou možné návštěvy v případě zhoršení zdravotního stavu, kdy jste o tom informováni
personálem a je Vám návštěva nabídnuta a umožněna. Na tyto návštěvy se výše uvedená
pravidla nevztahují.

Jsme rádi, že Vám můžeme návštěvy Vašich blízkých umožnit, i když s určitým omezením.
Prosíme o pochopení této situace, našim zájmem je zejména ochrana zdraví jednak uživatel,
tak i pracovníků.

PCR testy zajišťuje pro samoplátce Nemocnice Hodonín a laboratoř SPADIA v Rohatci
– kolonii.

Děkujeme za pochopení.
JUDr. Ivana Kyjovská
ředitelka

