Informace k návštěvám v pobytovém zařízení
Vážení blízcí našich uživatelů,
chtěli bychom Vás informovat, že v době trvání nouzového stavu platí v naší pobytové službě
zákaz návštěv (tj. do 12. prosince 2020). Na základě usnesení vlády ČR ze dne 30. listopadu
2020 č. 1264 jsou s platností od 5. 12. 2020 nově stanovena pro návštěvníky zařízení níže
uvedená pravidla.
Výjimku ze zákazu návštěv lze připustit, pokud navštěvující osoba:
- V době maximálně 90 dnů před dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19 a
doloží o tom doklad vystavený praktickým lékařem.
- 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.
Za těchto okolností se může návštěva do zařízení dostavit po předchozí telefonické domluvě
se sociálními pracovnicemi. Návštěvu je možné uskutečnit pouze v předem objednaném čase,
tj. od pondělí do soboty od 13 do 16 hod. a objednaný čas je nutné dodržet (je nutné se
dostavit 15 minut před zahájením návštěvy k služebnímu vchodu č. 2). Návštěva proběhne
v místnosti k tomu určené a může trvat maximálně 50 minut (dobu návštěvy lze prodloužit,
pokud není návštěvní místnost obsazená). Návštěva u imobilních seniorů, u kterých zdravotní
stav neumožňuje pobyt ve vyhrazené místnosti pro návštěvy, proběhne v pokoji. Pokud
uživatel bydlí ve dvoulůžkovém pokoji, bude tento předělen v době návštěvy zástěnou.
Návštěva se nesmí pohybovat v části pokoje, kde žije jiný uživatel.
Sociální pracovnice lze telefonicky k objednání návštěvy kontaktovat pouze
v pracovních dnech od 6 do 8 hodin a od 12,30 do 13,30 hodin. na telefonním čísle
778 426 792.
Z provozních důvodů můžeme u 1 klienta umožnit jednu návštěvu týdně. V případě, že nejsou
návštěvní časy obsazené, je možné umožnit návštěvu v kratším intervalu. Návštěvu u 1
klienta mohou najednou absolvovat maximálně 2 osoby.
Informace k testování návštěvníků
Naše zařízení momentálně neprovádí antigenní testy.
S platností od 18. 12. 2020 probíhá celostátní bezplatné testovaní, kterého můžete využít také
v Nemocnici Hranice a. s. Další odběrová místa naleznete na tomto odkazu:
https://www.krajpomaha.cz/aktualne/seznam-odbernych-mist-v-olomouckem-kraji
Osoby vstupující do domova musí splnit následující podmínky:
- Musí mít vlastní nový respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, a to
po celou dobu návštěvy.
- Vyplní požadované formuláře.
- Nesmí se po domově volně pohybovat.
Návštěvy se nemohou uskutečnit u klientů, kteří jsou v lékařem nařízené karanténě a
izolaci.
Děkujeme, že respektujete výše uvedená pravidla.

