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NAŘÍZENÍ ŘEDITELE 5/2020
Návštěvní řád
ochrana a prevence proti šíření nemoci COVID-19
Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví Č. j.: MZDR 16214/20205/MIN/KAN ze dne 3. července 2020 se NAŘIZUJE toto mimořádné:
opatření k omezení provozu v pobytových zařízeních sociálních služeb.
Je třeba si uvědomit, že pandemie COVID-19 je největším nebezpečím právě pro seniory –
pro naše klienty. Je i nadále n u t n é myslet na to, že nákaza může být pro naše klienty fatální, a to
s ohledem na jejich věk, zdravotní stav a tím i sníženou imunitu. S ohledem na zajištění bezpečnosti
a zdraví našich klientů s t a n o v u j i následující opatření:
Pravidla návštěv v Domově pro seniory Dobřichovice
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Návštěvy jsou možné každý den v čase 13:00 – 19:00
Na návštěvu jednoho klienta mohou přijít max. 2 osoby
Všichni příchozí příbuzní a návštěvníci klientů Domova před zahájením návštěvy vyplní a
podepíší čestné prohlášení včetně uvedení kontaktních údajů.
Každá návštěva si při příchodu do objektu Domova dezinfikuje ruce a po celou dobu má
ústa i nos zakryté rouškou. Klient roušku používá s ohledem na své možnosti (zdravotní stav
a míru akceptace). Každá návštěva je zapsána do knihy návštěv na jednotlivých patrech.
Zaměstnanci Domova budou v průběhu návštěv dodržovat maximální možnou míru osobních
hygienických opatření tak, aby se zamezilo možnému kontaktu, resp. riziku přenosu nákazy
COVID 19 do Domova.
Zákaz návštěv pro osoby s příznaky respiračního onemocnění (kašel, rýma) a s příznaky
chřipky zůstává v platnosti.
Poskytováním informací ohledně zdravotního stavu klientů jsou pověřeny výhradně
všeobecné sestry.
Návštěvy budou primárně probíhat ve venkovních prostorách domova. Při nepříznivém
počasí budou návštěvy v jídelně v přízemí a v kulturních místnostech na patrech.
Návštěvy na pokojích klientů, tedy těch uživatelů, kteří jsou již trvale upoutáni na lůžko budou
probíhat vždy tak, že na pokoj může vstoupit (po provedení všech hygienických opatření a
v doprovodu pracovníka přímé obslužné péče) návštěva pouze k jednomu klientovi/klientce.
Mezi lůžka je vždy umístěn paraván.
Po ukončení návštěvy provede pracovník dezinfekci ploch v místnosti, kde probíhala
návštěva.
2x týdně (pondělí a čtvrtek) bude návštěvní místnost (jídelna v přízemí) vysterilizována
ozónovým generátorem.
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V případě změny v epidemiologické situaci v šíření onemocnění Covid-19 může být toto
nařízení aktualizováno.
Všenory 8.7. 2020
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K NÁVŠTĚVĚ DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE
Před návštěvou klienta v Domově pro seniory Dobřichovice prohlašuji, že:

-

-

jsem se v posledních dvou týdnech před návštěvou vědomě nesetkal s nikým, kdo je nemocný
nákazou známou jako COVID 19
nikdo z mé rodiny či z blízkého okolí, s kým se stýkám, není nemocný s nákazou COVID 19
nikdo z mé rodiny a blízkých, s kým se stýkám, není v karanténě a ani nemá příznaky nákazy
COVID 19
netrpím obtížemi, s kterými je nákaza COVID 19 obvykle provázena, jako jsou zvýšená
teplota, horečka, kašel, dušnost, bolesti kloubů apod.
nejsem pozitivně testovaný na COVID 19
nemám nařízenu karanténu ani izolaci
budu se v prostorách Domova pro seniory Dobřichovice pohybovat v respirátoru, nebo roušce
s ohledem na současnou pandemii se budu chovat maximálně zodpovědně a odpovědně a
s ohledem na zdraví své a zdraví klientů a zaměstnanců Domova pro seniory Dobřichovice
v případě, že u mě bude diagnostikována nákaza COVID-19, budu neprodleně informovat:
o paní Zuzanu Kapusňákovou, manažerku kvality, tel.: +420 778 529 210, email:
zuzana.kapusnakova@domovdobrichovice.cz
s uvedením všech podstatných skutečností pro ochranu klientů i zaměstnanců Domova pro
seniory Dobřichovice.

Jméno a příjmení:…………………………………………..
Datum narození:……………………………………………..
Adresa trvalého bydliště:……………………………………………………………………………
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Ve Všenorech dne……………………..
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