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DOMÁCÍ ŘÁD – dodatek č. 2
Na základě rozhodnutí vlády ČR jsou od 25. 5. 2020 povoleny návštěvy v pobytových sociálních
službách. I nadále je naším cílem zajistit bezpečné prostředí pro naše klienty a minimalizovat
přenos nákazy COVID -19.
Žádáme klienty, rodinné příslušníky, návštěvy k dodržování pravidel a doporučení. Je to v zájmu
zdraví klientů. Pokud se epidemiologická situace zhorší, budou opět omezeny návštěvní hodiny.
Od 9. 6. 2020 se ruší Dodatek č. 1 DOMÁCÍHO ŘÁDU a platí DOMÁCÍ ŘÁD s doporučením.
1. Klient může přijímat návštěvy v průběhu celého dne s ohledem na vzájemné soužití
spolubydlících.
2. Nevhodné jsou návštěvy v době nočního klidu.
3. Návštěvy mohou trávit čas s klientem vně i uvnitř budovy, na malé i velké jídelně, na
pokojích klientů.
4. Každý návštěvník je povinen svou návštěvu oznámit na sesterně a zapsat se do knihy
návštěv a tím podepsat bezinfekčnost.
a. projde přes dezinfekční rohož,
b. použije dezinfekci na ruce nebo jednorázové rukavice,
c. má povinnost mít roušku (látková nebo jednorázová), po celou dobu návštěvy
d. bude změřena teplota bezkontaktním teploměrem (s TT 37 a více nebude možné
Vás ten den pustit na návštěvu ke klientovi),
e. podpisem v návštěvní knize potvrdí „Čestné prohlášení“ a seznámení se
s pokyny pro návštěvy,
f. minimalizujete pohyb po budově DOMOVA,
Doporučení
1. Trvání návštěvy ve venkovních prostorách neomezeně, ve vnitřních 60 min.
2. V případě návštěv na vícelůžkovém pokoji může být ve stejný čas pouze jedna návštěva.
3. Ke každému klientovi doporučujeme max. 2 dospělé osoby, výjimkou jsou děti do 15ti
let, které se do počtu nepočítají.
4. Doporučujeme max. 1 návštěvu za den.
5. 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.
9. 6. 2020, Frýdlant

Mgr. Milada Kochanová
ředitelka

S úctou, láskou a dlouholetou profesionální zkušeností jsme tu pro ty, kteří naší pomoc potřebují.

