PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY
Návštěvy osob v našem Domově se řídí platným Mimořádným
opatřením MZ ČR, jehož úkolem je zabezpečit jejich bezpečný
průběh.
• Návštěvu je možné vykonat v čase od 8.30 – 11.00 a od 13.00 – 17.00
hod.
• Návštěva je možná pouze po absolvování POC testu na přítomnost
antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo RT-PCR
vyšetření s negativním výsledkem. Tento test nebo vyšetření nesmí být
starší 48 hodin a zájemce o návštěvu je povinen doložit o tom doklad.
• Návštěva bez testu je možná, pokud zájemce v době 90 dnů přede
dnem návštěvy prodělal laboratorně potvrzené onemocnění
COVID-19 a doloží o tom doklad.
• Návštěva je dále možná po předložení certifikátu MZČR o
provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace
druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní, a očkovaná osoba
nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.
• Abychom mohli zajistit vhodné podmínky pro návštěvu, připravit
uživatele k návštěvě apod., předem si telefonicky domluvte termín
návštěvy v pracovní dny od 8:00 – 15:00 u vedoucích oddělení (odd. A
na tel. 739 523 798 p. Kukolová, odd. B tel. 734 871 028 p. Konečná).
• Současně mohou vykonat návštěvu k jednomu uživateli max. 2 osoby.
• Pokud je to možné, upřednostňujeme pro vykonání návštěvy venkovní
prostory s dodržováním rozestupů 2 m od ostatních osob. Délka
návštěvy ve vnitřních prostorách je s ohledem na bezpečnost uživatelů
omezena na max. 1 hodinu, ve venkovních prostorách není délka
návštěvy omezena.

• Při vstupu do Domova si vydezinfikujte ruce a po celou dobu
návštěvy mějte zakrytá ústa a nos respirátorem třídy FFP2 bez
výdechového ventilu. Respirátor musí být nový, originál zabalený,
nebo viditelně nenošený.
• U recepce Vám rovněž bude změřena teplota a budete vyzváni
k vyplnění Čestného prohlášení v Evidenci návštěv o tom, že jste
v poslední době nepřišel do styku s COVID pozitivní osobou. Pokud
Vaše teplota bude přesahovat 37,0 °C nebo pokud budou zjištěny jiné
příznaky nemoci COVID-19, nebude návštěva povolena.
• Návštěvy v doprovodu domácích zvířat je možné z bezpečnostních
důvodů jen po předchozím souhlasu ředitelky.
• Pravidla pro návštěvy budou měněna, nebo upravována dle aktuální
situace šíření onemocnění COVID-19 v České republice a ve světě,
nebo dle pokynů vlády a jejich ministerstev (Ministerstvo zdravotnictví,
Ministerstvo práce a sociálních věcí), Krajské hygienické stanice, či
zřizovatele organizace – Moravskoslezského kraje.

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVY
Obecná sdělení
• Návštěvy se mohou k životu svých blízkých v Domově vyjádřit písemně do
sešitu Podnětů a připomínek (nachází se na každém oddělení a u recepce),
mohou si také na kvalitu služeb stěžovat (viz. Pravidla pro podávání
a vyřizování stížností).
• Parkování vozidel je umožněno v areálu domova pouze na vyhrazených
místech.
• K procházce v areálu je možné na požádání zapůjčit mechanický invalidní
vozík nebo jinou kompenzační pomůcku.
• Z důvodu bezpečnosti a ochrany majetku jsou vnitřní i venkovní prostory
monitorovány kamerovým systémem se záznamem.

• Pokud budete během své návštěvy potřebovat jakoukoliv informaci, podporu
nebo pomoc, neváhejte se obrátit na náš personál.
Děkujeme, že plně respektujete výše uvedená pravidla.
Bc. Hana Grodová
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