Aktualizovaný režim návštěv k 10.6. 2021
S účinností ode dne 8.června 2021 do odvolání se u poskytovatelů sociálních služeb v zařízení Domovů pro seniory a všem odlehčovacím službám návštěvy
omezují tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že návštěva splňuje následující podmínky:
a) Absolvovala nejpozději NOVĚ 7 dní před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o
tom doklad vystavený laboratoří, odběrovým centrem nebo praktickým lékařem.
b) Absolvovala nejpozději NOVĚ 72 hodin před zahájením návštěvy POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží
o tom doklad vystavený laboratoří, odběrovým centrem nebo praktickým lékařem, NOVĚ nebo doloží čestné prohlášení či potvrzení, že byla osoba
testována svým zaměstnavatelem, či ve škole nebo školském zařízení.
c) NOVĚ návštěva přímo na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určený pro
sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem. Tento test si návštěva přinese vlastní.
d) V době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad vystavený laboratoří či praktickým lékařem (počítáno
ode dne odběru s pozitivním výsledkem).
e) Předloží potvrzení o očkování první dávkou, kdy od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní,
ale ne více než 90 dní pokud nebyla aplikována druhá dávka a u jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní a samozřejmě očkovaná osoba
nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.
Návštěvní doba pro všechny navštěvující osoby je možná denně, v době od 14 do 17 hodin, v maximálním počtu osob 2 na jednoho klienta. Všechny
navštěvující osoby mohou přijít na návštěvu bez rezervace, osoby doloží potřebný doklad. Žádám všechny návštěvy, aby chodily hlavním vchodem a vždy se
ohlásily službě u vchodu nebo o víkendu zdravotní sestře.
V našem Domově již testování návštěv neprovádíme, poslední možnost testu je pátek 4.6. 2021.
Návštěvníci jsou povinni používat po celou dobu návštěvy osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez
výdechového ventilu. Respirátor musí být originálně zabalený z důvodu průkaznosti již dřívějšího použití. Respirátor FFP2 budou mít i ti klienti, kteří nejsou
očkovaní proti onemocnění Covid-19.
V případě jakýkoliv dotazů mne neváhejte kontaktovat, 770 171 536.
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