Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice
Velká Bystřice, Týnecká 10,
IČ:70008922

Dodatek č.1
Domácího řádu
Dle nařízení vlády č. 520 se stanovují od 25. května 2020 pravidla pro umožnění návštěv v zařízení
sociálních služeb.
Jakýkoliv kontakt mezi uživatelem sociálních služeb a další osobou musí probíhat co možná
nejbezpečnějším způsobem, tak aby nedocházelo k dalšímu případnému onemocnění COVID -19
Pro dodržení podmínek návštěv je nutné dodržovat:
•

Doba návštěv je možná každý den dopoledne 9:30 - 11:00 a odpoledne 14:30 -17:00
hodin.

•

Koordinace návštěv je organizovaná tak, aby nedocházelo k velké koncentraci osob.

•

Návštěvy probíhají v režimu maximálně dvě osoby. Výjimku tvoří, když navštěvující osoba
potřebuje doprovod.

•

Návštěva je povolena osobám starších 18 let.

•

Každá navštěvující osoba při vstupu do budovy musí vyplnit formulář – Souhlas se
seznámením o opatřeních spojených s návštěvou v DPS sv. Anny Velká Bystřice s ohledem
k zamezení či eliminaci onemocnění COVID -19.

•

V souhlasu musí navštěvující osoby uvést, že v posledních 14 dnech nepřišla vědomě do
styku s osobou trpícím onemocnění COVID -19, ani osobami v karanténě, netrpí žádnými
příznaky respiračního onemocnění a symptomy koronavirové nákazy (rýma, kašel, dušnost,
teplota a bolest hrudi).

•

Návštěva může proběhnout na pokoji ( u jednolůžkového pokoje) nebo na jiném
vyhrazeném místě (zahrada, společenská místnost).

•

Návštěva u uživatele v dvojlůžkovém pokoji musí být zajištěna paravánem nebo být
zajištěno, aby návštěva proběhla na jiném místě.

•

Návštěva musí mít při vstupu ochrannou roušku, použít při vstupu a výstupu z budovy
dezinfekci rukou a nazout si ochranné návleky na obuv.

•

Návštěvě je pracovníkem domova při vstupu změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba
teplotu nad 37.0 C nebo pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána.

•

Omezení návštěv se i nadále nevztahuje na osoby v terminálním stádiu.

•

Je nutné dodržovat rozestupy minimálně 2 metry s výjimkou rodinných příslušníků.
Doporučujeme omezit přímý kontakt s příbuznými v Domově.

•

Po každé návštěvě bude provedena dezinfekce ploch prostředkem s virucidním účinkem.

•

Po každé návštěvě je provedeno vyvětrání místnosti či pokoje.

Platnost tohoto dodatku je dána rozhodnutím vlády ČR.
Ve Velké Bystřici 20. 5. 2020
Mgr. Zdeněk Lakomý
Ředitel Domu pokojného stáří sv. Anny Velká Bysrřice

