Informace o možnosti návštěv v domově od 9.7.2021 do odvolání
Na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č.j.
MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN ze dne 7.6.2021 (kliknutím otevřete opatření),
MO MZDR č. 21735/2021-1/MIN/KAN, 16214/2020-6/MIN/KAN ze dne
19.8.2020 a 1595/2021-6/MIN/KAN z 2.7.2021 stanovuje ředitelka Domova
důchodců v Polici nad Metují tato pravidla návštěv:
V souvislosti se zrušením mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR
ohledně testování návštěv od 1.7.2021 rušíme testování návštěv v našem domově.
Osoba navštěvující uživatele prokáže, že splňuje následující podmínky:
a) absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu
viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o
provedeném očkování, nebo národním certifikátem o dokončeném očkování,
že u očkování uplynulo:
i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového
schématu podle SPC nejméně 14 dní, nebo
ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu
podle SPC nejméně 14 dní,
za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení
vydané v úředním jazyce členského státu EU nebo v anglickém jazyce
oprávněným subjektem působícím v ČR nebo v jiném členském státě EU, jehož
vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových
stránkách MZ ČR, které obsahuje údaje o očkované osobě podanému typu
vakcíny, datu podání vakcíny a identifikaci subjektu, který potvrzení vydal. Za
národní certifikát o provedeném očkování se dále považuje certifikát o
očkováním vydaný podle nařízení EU o digitálním certifikátu EU COVID. Za
národní certifikát o dokončeném očkování se považuje písemné potvrzení
vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí
zemi občanovi ČR nebo občanovi EU s vydaným potvrzením k přechodnému
pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou, o tom, že očkování
látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno a jeho vzor
je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových
stránkách MZ ČR. Písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě,
podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který
potvrzení vydal a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo
z písemného potvrzení.
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní
doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru
SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo
více než 180 dní, nebo

e) osoba na místě provede samotest na stanovení přítomnosti antigenu viru SARSCoV-2 povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s
negativním výsledkem, nebo
f) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti
antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený
Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut
jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá
potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo
g) osoba ve škole nebo školském zařízení nejdéle před 72 hodinami test na
stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro
sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou
osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným
prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo
potvrzením školy.
Osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může
vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek
dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy
bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a
požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných
norem (např. FFP2, KN 95) [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít
ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let
věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání
šíření kapének], a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele; v
případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze
návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje
režimová opatření poskytovatele (ty jsou s rodinou projednávány individuálně s
vedoucí zdravotního úseku DD tel. 491 541 972 nebo 606 717 764).
Děti nemají žádnou výjimku z testování.
Návštěvní hodiny:
Středa- neděle: 13.00 – 17.00 hod.
Poslední návštěvy v 16.30 hod.
Další podmínky k návštěvám:
 Navštívit svého blízkého můžete u nás v domově 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.
 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.
 Preferujeme setkání s uživateli ve společenské místnosti DD příp. na zahradě
areálu domova (nutno předem nahlásit).
 Návštěvy se mohou účastnit osoby v max. počtu 2 na 1 uživatele ve stejném
čase.

 Návštěva je povinna řídit se pokyny personálu domova.
 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.
 Návštěvy na pokoji. Oddělení lůžek na vícelůžkovém pokoji je zajištěno
paravánem nebo závěsem. 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. V případě, že je na recepci vyřizovaná
jiná návštěva, vyčká před hlavním vchodem do budovy.
 Doloží doklad o negativním výsledku testování na přítomnost viru SARS CoV2, nebo prodělaném onemocnění do 180 dnů před zahájením návštěvy, či doklad
o očkování nebo provede samotest.
 V případě provádění samotestu vyčkají na výzvu k odběru vzorku na test.
Vyplní iniciály do potvrzení o negativitě testu. Potvrzení můžou využít
následujících 48 hodin v našem zařízení nebo i v jiném zařízení sociálních služeb.
Po odběru odejdou ven před hlavní vchod a vyčkají na výsledek testu (cca 15
minut).
 Návštěvy jsou označeny identifikační páskou návštěvy tak, aby veškerý personál
mohl vizuálně zkontrolovat, že osoby prošly vstupní kontrolou.
 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 obyvatele našeho domova před nákazou a rovněž zachovat
zdraví pracovníků DD.
V Polici nad Metují, dne 8. 7. 2021
Mgr. Jana Šrámková, ředitelka

