DOMOV U SPASITELE středisko Husitské diakonie
Máchova 650, 464 01 Frýdlant, tel. 482 312 376, e-mail: info@dspasitel.cz
IČ: 73632791, č. účtu: 981590369/0800 ČS a.s., pobočka Frýdlant
Vážení rodinní příslušníci,

20. 5. 2020, Frýdlant

Vážení blízcí našich klientů,
Vážení návštěvníci,
na základě rozhodnutí vlády ČR jsou od 25. 5. 2020 povoleny návštěvy v pobytových sociálních
službách. I nadále je našim cílem zajistit bezpečné prostředí pro naše klienty a minimalizovat
přenos nákazy COVID-19, která z důvodu křehkosti klientů (věk, zdravotní stav, snížená
imunita) může být pro ně fatální. Doporučený postup č.10/2020 k pravidlům návštěv vydalo
MPSV dne 19. 5. 2020. V návaznosti jsem jako ředitelka organizace stanovila dodatek č. 1
Domácího řádu, jenž nabývá účinnosti 20. 5. 2020. Dodatek bude platit do odvolání, a to
i s ohledem na stanoviska MZ ČR, MPSV ČR a KHS LK.
Z výše uvedených důvodů prosíme o respektování pokynů a doporučení.
PRAVIDLA NÁVŠTĚV
1. Doporučená doba návštěv: 14.00 – 17.00 h, vždy jen na 30 minut.
2. Návštěva je umožněna pouze osobám, které se telefonicky předem objednají od 20. 5.
2020 na telefonním čísle: 721 721 017 v čase 14.00 - 15.00 h nebo 19.00 - 20.00h.
3. Návštěva bez předchozího objednání není možná.
4. V případě návštěv na vícelůžkovém pokoji může být ve stejný čas pouze jedna
návštěva.
5. Ke každému klientovi doporučujeme max. 2 dospělé osoby, výjimkou jsou děti do 15ti
let, které se do počtu nepočítají.
6. Doporučujeme max. 1 návštěvu za den.
7. Při příchodu na návštěvu bude budova uzamčena, personál přivoláte zvonkem, který je
na dveřích nebo přes telefon.
8. Návštěva při příchodu:
a. projde přes dezinfekční rohož,
b. použije dezinfekci na ruce nebo jednorázové rukavice,
c. má povinnost mít roušku (látková nebo jednorázová),
d. bude změřena teplota bezkontaktním teploměrem (s TT 37 a více nebude možné
Vás ten den pustit na návštěvu ke klientovi),
e. zapíše se do knihy návštěv,

S úctou, láskou a dlouholetou profesionální zkušeností jsme tu pro ty, kteří naší pomoc potřebují.
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f. podpisem v návštěvní knize potvrdí „Čestné prohlášení“ a seznámení se
s pokyny pro návštěvy,
g. minimalizujete pohyb po budově DOMOVA,
h. dodrží časový limit trvání návštěvy.
9. Roušku má návštěva i klient po celou dobu trvání návštěvy.
10. U imobilního klienta bude možná návštěva u lůžka, ale vždy jen u jednoho klienta na
pokoji.
11. U mobilních klientů, i u klientů na mechanickém vozíku doporučujeme za příznivého
počasí návštěvu ve venkovních prostorách DOMOVA. Na budově B, lze využít horní
zahradu. Při nepříznivém počasí lze využít prostory pokoje.
12. Žádáme tímto návštěvy, aby případné přinesené věci či potraviny byly ošetřené
desinfekcí, případně mohou návštěvy požádat o desinfekci zaměstnance na oddělení.
13. I nadále je možná komunikace klientů s rodinami pomocí tabletu, tzv. video hovorem
nebo přes mobilní telefon v čase, který si domluvíte s personálem.

Děkuji, že respektujete pravidla návštěv.

Mgr. Milada Kochanová
ředitelka DOMOVA U SPASITELE střediska Husitské diakonie, Frýdlant
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