INFORMACE PRO NÁVŠTĚVY KLIENTŮ DSR
Na základě Mimořádného opatření MZ ČR ze dne 7. 6. 2021

od 8. 6. 2021 návštěvy v Domově seniorů Rudná
jsou možné pouze za splnění následujících preventivních opatření a podmínek:







Aby nedocházelo k velké koncentraci cizích osob (návštěvníků) v Domově seniorů Rudná je stanoven limit
návštěv v DSR. Z tohoto důvodu je nutné si minimálně jeden pracovní den před plánovanou návštěvou
telefonicky zarezervovat termín a čas návštěvy na tel. 736533227 pí. Trynerová, pí. Boháčová v době 7:00 –
15:00 hod.
V případě obsazení vybraného termínu bude nabídnut jiný termín.
Doba návštěv po – ne 9:00 – 11:00 hod a 14:00 – 17:00 hod
V rámci jedné návštěvy můžou klienta navštívit maximálně 2 osoby a maximální délkanávštěvy je
stanovena na 60 minut
Vstup je umožněn návštěvám pouze přes hlavní vchod
Při vstupu provede návštěva
o
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Dezinfekci rukou
Předloží doklad o absolvování RT-PCR vyšetření na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, v
době návštěvy nesmí být starší než 7 dní
Předloží doklad o absolvování POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, v době
návštěvy nesmí být starší než 72 hodin
nebo
Předloží doklad, že mu byl prokázán pozitivní test na SARS-CoV-2 v době 180 dnů přede dnem návštěvy
nebo
Předloží doklad o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace první dávky (v případě dvou
dávkového schématu) očkovací látky uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá
dávka.
Předloží doklad o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace první dávky (v případě
jednodávkového schématu) očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní.
Vyplní tzv. bezinfekčnost

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.
Návštěva bude mít po celou dobu návštěvy nasazenou bariérovou ochranu nosu a ústminimálně
respirátor FFP2.
Návštěvy budou probíhat na jednolůžkových pokojích, ve společných prostorách domova a na zahradě
domova.
Na dvoulůžkovém pokoji bude možné navštívit pouze klienty trvale upoutané na lůžko.
Je zakázána přítomnost domácího zvířete
Je zakázáno používat jiné toalety než toaletu vyhrazenou pro návštěvy (v hale)
Pokud bude návštěva potřebovat jakoukoli informaci, podporu nebo pomoc, může se obrátit na personál DSR.
U klienta v karanténě nejsou návštěvy možné.
Pokud se necítíte dobře nebo jste nachlazeni, odložte prosím návštěvu a zůstaňte doma. Žádáme Vás v zájmu
ochrany zdraví všech osob v DSR o respektování výše uvedených opatření.

Při nedodržení nebo porušování těchto preventivních opatření(zejména
bariérová ochrana nosu a úst)
bude návštěva vyzvána k jejímu ukončení a opuštění areálu DSR!!!!

