Informace k návštěvám v DPS
S platností od 22.3.2021 znovu nabízíme rodinným příslušníkům možnost navštívit seniory
v našem domově.
Rezervace návštěvy:
• Návštěvy je nutno předem si domluvit na tel. č. 797 972 726, volejte prosím v pracovní
dny v době od 9:00 do 15:00.
• Návštěvy jsou povoleny pouze dospělým osobám, v počtu jedné osoby, výjimečně
maximálně dvou osob na jednu návštěvu.
• Návštěvy probíhají pouze ve všední dny, v době od 14:00 do 15:00. Výjimky
umožňujeme pouze v nezbytně nutných případech.
• Návštěvy probíhají pouze v jídelně, návštěvám není umožněno volně se pohybovat po
budově, ani vcházet do pokojů seniorů.
Nezbytné ochranné pomůcky:
• Při vstupu do zařízení a po celou dobu návštěvy musí mít návštěvník respirátor FFP2
nebo respirátor KN95 bez výdechového ventilu. Respirátor návštěvám
neposkytujeme. Respirátor, který si návštěva donese, musí být nepoužitý, zabalený
v originálním obalu.
• Ostatní ochranné pomůcky (desinfekci, ochranný plášť, jednorázové návleky)
návštěvám při vstupu do budovy poskytne pracovník recepce.
• Po dobu návštěvy je nutné dodržovat minimálně 2 metry rozestup od uživatele, popř.
od zaměstnanců.
Podmínky k realizaci návštěvy:
• Návštěva je umožněna osobě, která si přinese potvrzení o prodělaném onemocnění
COVID-19 ne staršího 90 dnů a to formou písemného dokladu od praktického lékaře.
• Návštěva je umožněna osobě, která se prokáže dokladem negativním RT-PCR testem
nebo antigenním testem, ne starším 48 hodin (POC testy provádí Podhorská nemocnice
a. s. Bruntál), doklad musí být vyhotovený laboratoří nebo praktickým lékařem.
Výsledky samo testů neakceptujeme!
• Vzhledem k tomu, že i nadále můžeme POC testy prováděné v našem zařízení
vykazovat na zdravotní pojišťovny, můžeme návštěvy v případě potřeby testovat před
realizací návštěvy u nás, a to bezplatně.
• Před každou návštěvou bude návštěvě změřena tělesná teplota, při teplotě nad
37˚C nebude návštěva umožněna.
• Každý návštěvník musí podepsat í čestné prohlášení o tom, že je zdravý a nepřišel do
kontaktu s nemocným COVID-19 v posledních 14 dnech.
• Návštěva, které bude proveden antigenní test v DPS, musí také podepsat informovaný
souhlas s provedením testu.
Uvědomujeme si, že tato opatření nevedou k plnému uspokojení z kontaktu s vašimi blízkými,
ale ani pro nás tato situace není jednoduchá. Snažíme se zabránit výskytu onemocnění v našem
domově a zároveň dodržovat všechna opatření a vládní ustanovení. Děkujeme Vám všem za to,
že tuto situaci chápete a vycházíte nám vstříc.

