PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVNÍKY DOMOVA
ŽDÍREC
Návštěvní hodiny
PONDĚLÍ – NEDĚLE 13-16 HODIN
1. Pokud se necítíte vy, nebo někdo z vašeho okolí zcela zdrávi, odložte návštěvu Vašeho
blízkého minimálně o 10 dní.
2. Návštěva je možná 1x týdně pro jednoho uživatele v trvání 30. min. maximálně dva
návštěvníci. Děti do 15 let nemají do domova přístup.
3. Návštěvu, i případné testování antigenním testem, je nutné si domluvit telefonicky
v pracovních dnech v čase 10 – 15h na tel. 561 111 322.
4. Testování návštěvníků antigenními testy bude probíhat vždy ve všední dny, v pondělí a ve
čtvrtek od 13 do 14h. Přesný rozpis testovacích dnů sledujte na webu domova. Změny
vyhrazeny!
5. Pro vstup do Domova používejte výhradně hlavní vchod z parkoviště přes recepci.
6. V případě naměření teploty vyšší jak 37,0°C Vám nebude umožněna návštěva Vašeho
blízkého.
7. Vždy je nutné nahlásit svůj kontakt s uživatelem na recepci domova, kde je nezbytné
pečlivě vyplnit čestné prohlášení a prokázat se, že jste:
a. Absolvoval/a nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RTPCR vyšetření
nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním
výsledkem
a doložil/a o tom doklad.
b. Prodělal/a v době 90 dnů přede dnem návštěvy onemocnění COVID-19
a doložil/a o tom doklad.
c. Opatrovníkem uživatele s omezenou svéprávností.
d. Jdete navštívit uživatele, kde to vyžaduje psychický stav či sociální situace.
e. Jdete navštívit uživatele v terminálním stádiu onemocnění.
Formulář čestného prohlášení je také dispozici i na webových stránkách domova
(www.domovzdirec.cz).
8. V recepci vždy vyčkejte na pracovníka, který Vám změří teplotu. Bez respirátoru Vám
nebude umožněna návštěva Vašeho blízkého. V recepci je možno ho zakoupit za 40 Kč.
9. Pokud zdravotní stav Vašeho blízkého vyžaduje návštěvu na pokoji, bude Vám vstup
umožněn pouze o ochranném oděvu (plášť, rukavice, návleky na boty a vlasy). Sadu
zakoupíte v recepci domova za 140 Kč.
10. Návštěva si musí chránit ústa respirátorem po celou dobu návštěvy i ve
venkovních prostorách.
11. Donáška potravin a balíčků je bez omezení.
12. Využijte dezinfekci na stojanu u vstupních dveří i průběžně v prostorách domova.
13. Buďte ohleduplní, dodržujte rozestupy (min. 2m) i veškerá další hygienická doporučení.

14. Dbejte pokynů ošetřujícího personálu. Věřte, že vše činíme s ohledem na zdraví Vás,
Vašich blízkých i nás všech.
15. Výše uvedená pravidla vycházejí z aktuálního nařízení vlády ČR.
Společně to zvládneme. Děkujeme Vám za pochopení, pomoc a podporu!

