Informace o možnosti odchodu uživatelů mimo areál DD (návštěvy domů)
v době nouzového stavu

Vláda nařídila svým Usnesením č. 202 ze dne 26. 2. 2021 (kliknutím otevřete usnesení) při odchodu na
vycházku mimo areál zařízení domova po dobu trvání nouzového stavu tato opatření:
1. Uživatel používá v průběhu vycházky mimo areál DD alespoň respirátor třídy FFP2 nebo KN95 nebo
zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické
podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.
Ochranné prostředky dýchacích cest zajišťuje rodina.
2.

Vycházka bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do
oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který
bude zopakován za další 3 až 4 dny. Umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě
negativních výsledků obou testů.

Vzhledem k probíhajícímu očkování proti COVID-19 (proběhlo teprve první očkování) a vzhledem
k nepříznivému epidemiologickému vývoji v důsledku rozšíření tzv. britské varianty koronaviru prosím
zvažte nutnost návštěvy svých blízkých do domácího prostředí z důvodu jejich ochrany před možnou nákazou.
Další pokyny k odchodu na vycházku mimo areál DD:
1. Vycházka bude umožněna pouze v případě volné kapacity pokojů určených ke karanténě.
2. Jakýkoli odchod ze zařízení musí být dojednán s pracovníkem DD, který sleduje kapacitu karanténních
pokojů. Pakliže uživatel poruší pravidla a svévolně zařízení opustí, a není volná kapacita karanténních
pokojů, je ubytován na svém pokoji a s ním je v karanténě i spolubydlící. Odpovědnost nese uživatel,
který porušil pravidla nastavená vládou ČR.
3. Je-li uživatel ubytován ve svém jednolůžkovém pokoji, je tento považován za karanténní.
4. Testování je z usnesení vlády povinné. Pakliže uživatel nebo rodina odmítne testování uživatele, není
pobyt mimo zařízení umožněn.
5. V případě pozitivního antigenního POC testu je tato skutečnost oznámena praktickému lékaři k vyžádání
PCR testu.
6. Při odchodu ze zařízení si uživatel pořídí respirátory na celou dobu pobytu tak, aby měl 2 respirátory na
den.
Kontaktní pracovník:
a) Pracovní dny - vedoucí zdravotního úseku nebo vedoucí úseku přímé péče: DD tel. 491 541 972 od
9.00 do 11.00 hod.
b) Dny pracovního volna - zdravotní sestra: tel. 731 513 404 od 9.00 – do 11.00 hod.
Prosíme rodinné příslušníky o dodržování protiepidemiologických opatření (používání respirátoru, zvýšená
hygiena rukou, minimalizace kontaktů apod.)
Cílem nás všech je ochránit před nákazou Vaše blízké (naše uživatele) i pracovníky našeho domova.
Děkujeme za pochopení.
V Polici nad Metují, dne 1.3.2021
Mgr. Jana Šrámková
ředitelka

