Informace o možnosti návštěv od 5.12.2020 do 12.12.2020

Po dobu nouzového stavu trvá zákaz návštěv v zařízeních sociálních služeb.
Od 05. 12. 2020 vláda rozšířila výjimky ze zákazu návštěv v domovech sociální péče.
Na základě usnesení vlády č. 1264 ze dne 30.11.2020 a dále na základě mimořádného opatření
čj. MZDR16214/2020-5/MIN/KAN ze dne 3.7.2020 stanovuje ředitelka DD Police nad Metují
tato pravidla pro návštěvy pro období 5.12. – 12.12.2020 (poté bude upraveno dle dalších
pravidel vyhlášených Vládou ČR a možností domova):
Výjimku ze zákazu návštěv lze připustit, pokud navštěvující osoba:
1. absolvovala nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC
test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom
doklad vystavený laboratoří, odběrovým centrem nebo praktickým lékařem
2. v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19 a doloží o tom
doklad vystavený praktickým lékařem.
Nabízíme možnost provedení testu v našem zařízení ve vyhrazeném čase:
Středa, pátek 12.00 – 13.00 hod. (první testování se uskuteční dne 04. 12. 2020).
Testování bude provedeno jen na základě již rezervovaného termínu návštěvy
v následujících 48 hodinách po testování.
Testování proběhne v místnosti, do které bude zájemce o testování vstupovat dveřmi
v zadní části budovy (v areálu budou ukazatele směru)
Před odběrem vyplní zájemce Informovaný souhlas s provedením testu.
Po odběru si zájemce vyčká na výsledek testu (cca 15 minut).
Zdůrazňujeme, že DD Police nad Metují není povinen testování návštěv provádět,
jde o vstřícnost rodinám a snahu zajistit kontakt pro naše uživatele.
Ostatní výjimky ze zákazu návštěv dle výše uvedeného mimořádného opatření jsou
s rodinou projednávány individuálně s vedoucí zdravotního úseku DD tel. 491 541 972 nebo
606 717 764).
Návštěvní hodiny: středa – neděle
9.00 – 11.00 h.
(poslední dopolední příchod návštěvy v 10.45 hod.)
13.00 – 17.00 h. (poslední odpolední příchod návštěvy v 16.45 hod.)
Doba jedné návštěvy je max. 30 minut (společenská místnost).
Podmínky k návštěvám:
 Navštívit svého blízkého můžete u nás v domově 2x týdně v předem objednaný čas.
 Na čase a termínu návštěvy je nutné se předem objednat osobně nebo telefonicky na
tel. 725 946 715 v době návštěv.
 Pro návštěvy ve dnech 5.12. a 6.12.2020 je možno se objednat již v pátek 4.12.2020
od 9.00 do 12.00 hod.
 Prosíme návštěvy o dodržování předem domluveného termínu návštěvy.

 Pokud se objednaná návštěva nemůže dostavit v uvedený čas na návštěvu, prosíme o
telefonické či osobní zrušení.
 Osobní setkání s uživateli bude umožněno ve společenské místnosti DD příp. na
zahradě areálu domova (nutno předem nahlásit).
 Návštěvy uživatele se mohou účastnit jen dospělé osoby v max. počtu 2 na 1 uživatele
ve stejném čase.
 Návštěva je povinna řídit se pokyny personálu domova důchodců.
 Je nutné dodržovat odstup min. 2 metry mezi různými osobami (dalšími návštěvami,
personálem, ostatními uživateli domova důchodců). Kontakt mezi návštěvou a
navštíveným uživatelem na kratší vzdálenost se doporučuje na co nejkratší dobu.
 Návštěva má možnost použít pouze WC před společenskou místnosti v 1. PP DD.
 Návštěvy na pokoji jsou povoleny jen ve výjimečných případech (je-li uživatel upoután
na lůžko). Oddělení lůžek na vícelůžkovém pokoji je zajištěno paravánem nebo
závěsem. Návštěva trvá max. 30 minut, návštěvník o svém odchodu informuje personál.
 Ředitelka DD si vymezuje právo zpřísnit opatření, pakliže dojde ke změně
epidemiologické situace nebo nerespektování pokynů a ochrany seniorů návštěvami.
 Žádáme návštěvy, aby s ohledem na zdraví svých blízkých dodržovaly zvýšenou
hygienu a respektovaly tato pravidla návštěv.
Výše uvedené osoby vstupující na návštěvu mohou vykonat návštěvu za těchto dalších
podmínek:
 dostaví se k hlavnímu vchodu domova
 po dobu návštěvy používají osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně
respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který si přinesou
nepoužitý.
 pracovníkem DD jim bude změřená teplota (pokud bude mít navštěvující osoba teplotu
nad 37,0 °C nebo příznaky nemoci, nebude jí návštěva umožněna)
 provedou dezinfekci rukou
 vyplní souhlas se zpracováním osobních údajů a čestné prohlášení ve všech bodech
Uživatele v karanténě není možné navštívit.
Organizování návštěv nás stojí mnoho úsilí a značné náklady. Žádáme proto rodiny o
shovívavost, včasnou rezervaci, klidné vyčkání k absolvování všech procedur, které nám
byly uloženy vládou a ústředními orgány státní správy. Cílem nás všech je ochránit Vaše
blízké (naše uživatele) a pracovníky DD před nákazou.
Děkujeme za pochopení.
V Polici nad Metují, dne 03. 12 2020

Mgr. Jana Šrámková
ředitelka

