INFORMACE PRO NÁVŠTĚVY KLIENTŮ DSR
Od pondělí 25. 5. 2020 budou obnovené návštěvy v Domově seniorů Rudná.
S ohledem na ochranu klientů a zaměstnanců DSR
proti případnému zavlečení a šíření onemocnění COVID_19
jsou návštěvy možné pouze za splnění přísných preventivních opatření.
Z tohoto důvodu je nastavený jiný režim návštěv.

Návštěvy klientů budou umožněny od 25. 5. 2020 pouze
za dodržení všech následujících podmínek a opatření
 Doba návštěv po – pá 14:00 – 17:00 hod, ne 14:00 – 16:00 hod



Navštívit klienta mohou maximálně 2 osoby za den
Aby nedocházelo k velké koncentraci cizích osob (návštěvníků) v Domově seniorů Rudná je stanoven limit návštěv v DSR. Je nutné si
minimálně jeden pracovní den před plánovanou návštěvou telefonicky zarezervovat termín a čas návštěvy na tel. 736533227 pí.
Slepičková, pí. Hrubešová v době 7:00 – 15:00 hod. V případě obsazení vybraného termínu bude nabídnut jiný termín.

 Maximální délka návštěvy je stanovena na 1 hodinu


















Vstup je umožněn návštěvám pouze přes hlavní vchod
Při vstupu provede návštěva
o
Dezinfekci rukou
o
Vyplní tzv. bezinfekčnost za účelem případného dohledání rizikových kontaktů
Pracovník DSR změří každému příchozímu tělesnou teplotu. Osobě s naměřenou teplotou nad 37oC nebude umožněno navštívit
klienta a musí neprodleně opustit areál DSR
Přítomnost návštěvy pracovník DSR zapíše do Evidence návštěv, kde je uvedeno jméno návštěvy, telefon. číslo, jméno navštíveného,
doba příchodu a odchodu.
Veškeré přinesené věci určené klientovi (např. potraviny, drogerie, oděvy, dárky aj.) předá návštěva personálu k provedení desinfekce.
Je možné převzít pouze balíčky, které budou zabaleny v ochranném obalu umožňující provedení desinfekce jejich povrchu. Tyto věci
budou klientům předány s 2 denním časovým odstupem. Povoleny jsou pouze potraviny trvanlivého charakteru zabaleny v originálních
obalech, nikoliv potraviny, vyžadující skladování v určité teplotě, nebo podléhající rychlé zkáze (např. zákusky, chlebíčky, uzeniny aj.).
Nedoporučujeme do „balíčku“ vkládat cennosti a finanční hotovost.
Návštěva bude mít po celou dobu návštěvy nasazenou bariérovou ochranu nosu a úst (rouška, respirátor, šátek aj.). Povinnost mít
nasazenou roušku po celou dobu návštěvy se vztahuje i na klienty DSR.
Návštěvě nebude po celou dobu návštěvy umožněno jíst, pít, kouřit a jiné činnosti vyžadující sundání roušky.
Po celou dobu návštěvy je nezbytné dodržování Vládou ČR a MZČR nařízené rozestupy mezi návštěvou a klientem DSR. V zájmu zdraví
Vašich nejbližších se vyvarujte těsnému fyzickému kontaktu s klientem DSR (podání ruky, objetí, pusa atd.).
Návštěvy budou umožněny pouze ve venkovním prostoru (zahrada). V případě nepříznivého počasí v prostoru jídelny.
Na pokoji bude možné navštívit pouze klienty trvale upoutané na lůžko. V případě návštěvy na pokoji budou návštěvám poskytnuty
návleky na obuv a rukavice
 Je zakázána přítomnost domácího zvířete
Je zakázáno používat jiné toalety než toaletu vyhrazenou pro návštěvy (v hale)
 Návštěvy mimo areál domova nejsou povoleny. Klienti stále nemohou opouštět areál domova.
Pokud bude návštěva potřebovat jakoukoli informaci, podporu nebo pomoc, může se obrátit na personál DSR.
Pokud se necítíte dobře nebo jste nachlazeni, odložte prosím návštěvu a zůstaňte doma
U klienta v karanténě nejsou návštěvy možné.

Návštěva je povinna v zájmu ochrany zdraví všech osob v DSR respektovat výše uvedená
opatření. Při nedodržení nebo porušování těchto preventivních opatření bude návštěva
vyzvána k jejímu ukončení a opuštění areálu DSR!!!!

