Pokyn ředitele č. 9/2020 – Návštěvy

N Á V Š T Ě V Y od 24. července
Domov Březiny, p.o., umožní návštěvy od 24. července 2020
při respektování hygienických a epidemiologických opatření:

1. Podmínky pro rodiny a ostatní návštěvy:
Doporučujeme, aby návštěva proběhla ve venkovním areálu. Pokud
není možná návštěva venku, můžete zůstat na pokoji uživatele, u
dvoulůžkových pokojů musíme také chránit spolubydlícího.
Návštěvu není možné uskutečnit ve společných prostorách.
Vždy musíte u návštěvy dodržet veškerá protiepidemická opatření
(dezinfekce rukou, používání ochranné roušky apod., případně
používat rukavice).
Nepovolujeme tělesný kontakt, nutno udržovat odstup od uživatele
nebo personálu.
Na pokoj (do budovy) můžou přijít na návštěvu pouze dvě osoby.
Při příchodu do Domova se vždy nejprve ohlaste na recepci, kde
Vám recepční změří teplotu, nechá Vás vydezinfikovat si ruce a poté
každá osoba vypíše Prohlášení o zdravotním stavu v souvislosti
s Covid19. Za nezletilé vypíše prohlášení dospělý doprovod.
Po příchodu na oddělení vždy vyčkejte na pracovníka, který Vás
poučí. Pohyb cizích osob po areálu je bez doprovodu zakázán.
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2. Podmínky pro pracovníky DB:
 Vždy musí být u návštěvy dodrženy veškerá protiepidemická opatření
(měření teploty, dezinfekce rukou, používání ochrany dýchacích cest,
popř. rukavic), není povolen tělesný kontakt.
 Recepční návštěvě změří teplotu, nechá jí vydezinfikovat ruce a předá jí
k vyplněné Prohlášení o zdravotním stavu v souvislosti s Covid-19. Toto
prohlášení návštěva předá na oddělení, kde je překontrolována úplnost,
zaměstnanec podepíše převzetí a návštěvu zapíše do knihy hlášení.
 Recepční vždy musí informovat pracovníky oddělení o příchodu návštěvy,
domluví s ní místo návštěvy, teprve poté pustí návštěvu do areálu nebo
na oddělení. Doporučí návštěvě, aby s uživatelem pobývali po dobu
návštěvy ve venkovním areálu Domova.
 Pracovník oddělení vyzvedne návštěvu, popř. předá uživatele ve
venkovním areálu. Pokud není možná návštěva venku, pracovník
oddělení zajistí návštěvu na pokoji. V případě dvoulůžkového pokoje
pracovník druhého uživatele odvede do jiné místnosti nebo použijeme
roletu či paraván.
 Na pokoj mohou přijít na návštěvu pouze dvě osoby, do venkovního
prostoru není počet osob omezen.
 Po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch, kterých se
dotýkají ruce, prostředkem s virucidním účinkem.
 Po každé návštěvě (případně i v jejím průběhu) je nutné větrání pokoje.
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PROHLÁŠENÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU v souvislosti s Covid-19:

Jméno návštěvníka: _______________________

Datum návštěvy:_________________________ od _________ do __________

Navštívená osoba:_________________________

 V posledních 14 dnech jsem nebyl v zahraničí,
 nebyl jsem vědomě v kontaktu s osobou pozitivní na Covid-19,
 nejsem pozitivní na Covid-19,
 nejsem v nařízené karanténě,
 nemám dosud známé příznaky nákazy COVID-19 (teplota nad 37,4 °C,
rýma, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže, bolesti v krku).

Podpis návštěvníka: ______________________________________________
Za nezletilého vyplní a podepíše dospělý doprovod.

Podpis zaměstnance: ______________________________________________

