OPATŘENÍ ředitelky č. 16
Podmínky pro umožnění návštěv v Domě seniorů Mladá Boleslav
Působení korona viru není oslabeno, hrozba nákazy neustále trvá. Ve snaze umožnit
rodinná a přátelská setkání uživatelům pro posílení jejich psychické pohody, ale
současně s povinností ochrany jejich zdraví a zdraví zaměstnanců, kteří vzorně
vykonávají péči o klienty v těchto složitých podmínkách, vydávám od 6.12.2020
k bezpodmínečnému dodržování následující pravidla.

Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. listopadu
2020 č. 1264 o přijetí krizového opatření jsou s přihlédnutím ke specifickým
podmínkám v Domě seniorů Mladá Boleslav stanoveny tyto podmínky:

1. Návštěvní dny jsou neděle a středa vždy od 13 do 15,30 hodin
2. Návštěvník splní podmínky výše uvedeného Usnesení ( citace
v příloze): doklad o výsledku testu nebo doklad o prodělání
nemoci covid – 19 v posledních 90 dnech, respirátor
minimálně FFP 2 nebo KN 95 a dodržování režimových
pravidel navštívené instituce.
3. Počet navštěvujících osob v domově nepřekročí počet 30, za
tím účelem je zaveden přihlašovací – rezervační seznam na
tel. čísle 606 587 043.
4. Z návštěv jsou stále vyloučeny děti a mladiství.
5. K 1 uživateli mohou současně maximálně 2 návštěvníci, na
vícelůžkových pokojích činí součet osob 2.
6. Povinné je dodržení všech interních hygienických předpisů (
průchod termokamerou, desinfekce rukou, zákaz vcházení do
označených místností – minimalizace pohybu vnitřními
prostorami domova, po celou dobu návštěvy používání
respirátoru).
7. Návštěvy se řídí pokyny zaměstnanců Domu seniorů.
8. Variantou návštěvy je setkání ve venkovní části domova –
v zahradě, altánu či na nádvoří, v návštěvních hodinách –
rovněž s ohlášením. Tato možnost se týká uživatelů, kteří
prodělali onemocnění covid – 19. Návštěvník se nemusí
prokazovat výsledkem testu, ostatní ustanovení jsou platná.
Ing Světlana Kubíková, ředitelka
Mladá Boleslav 2.12.2020

Vážení přátelé,

Procházíme velmi těžkým obdobím, kdy pochopení a spolupráce má
obzvlášť velký význam. V minulých týdnech řada uživatelů i
zaměstnanců prodělala nebezpečné onemocnění COVID-19, mnozí
jsou ještě ve fázi pomalé rekonvalescence, bohužel stále ještě
přibývají pozitivní výsledky testů. To vše klade vysoké nároky na
organizaci práce a na všechny zaměstnance domova, aby se
podařil udržet standard dobrých služeb. Za současného stavu
nejsme schopni provádět médii proklamované testování návštěv –
slouží-li jedna sestra na směně a její prioritní náplní je péče o
všechny uživatele. Časový výpadek v případě testování nemá kdo
nahradit. Jistě se shodneme, že naším společným cílem je návrat ke
zdraví a dobré kondici našich uživatelů stejně jako ochránění zdraví
zaměstnanců.
Děkuji za pochopení.
Ing Světlana Kubíková

V Mladé Boleslavi 2.12.2020

