Opatření ředitelky č.14
v souvislosti s uvolněním návštěv v domovech seniorů od
25.5.2020
Dle vládního prohlášení dojde od 25. května 2020 k ukončení zákazu návštěv v domovech
seniorů a nemocnicích. Pro kontinuitu dodržení maximální péče a minimalizaci rizik
spojených s šířením nemoci covid 19, v souladu se stanoviskem Ministerstva zdravotnictví
ČR, vydávám následující Opatření:
1. Při příchodu k Domu seniorů se každý návštěvník podrobí měření teploty
bezkontaktním teploměrem a dezinfikuje si ruce připravenou desinfekcí.
( Zaměstnanci ve stejném režimu). V případě teploty nad 37,0° či při evidentní
zdravotní indispozici (rýma, kašel,..) nebude návštěva povolena. Pracovník recepce
jména příchozích a teplotní zjištění zapisuje do knihy návštěv. Na území Domu
seniorů je pro všechny povinné nošení roušky.
2. Návštěvy mohou vykonat pouze 1-2 dospělé osoby na jednoho uživatele ve stejném
čase, zákaz vstupu platí pro děti a větší skupiny osob na celé území domova.
3. Návštěvní doba se stanovuje v pracovní den od 12 do 16 hod, v sobotu a neděli od
10 do 16 hod.
4. Vzhledem k jarnímu a letnímu období je dána přednost návštěvě v exteriéru Domu
seniorů, v takovém případě pracovnice přímé péče klienta připraví a přivedou. U
ležících uživatelů je povolena návštěva na pokoji, nelze užívat jiné místnosti
( kuchyňka, WC na patře). WC pro návštěvy je k dispozici pouze v přízemí.
Pracovník recepce nebo údržby sleduje a desinfikuje po každém použití.
5. Zaměstnanci Domu seniorů v souvislosti s návštěvami jsou povinni provést základní
úkony desinfekce prostor, ve kterých se uskutečnila návštěva , a to po každé
návštěvě (zábradlí, kliky, dotýkané předměty, WC a umyvadlo v přízemí, výtah..).
6. Návštěvy na dvou a třílůžkových pokojích budou zabezpečeny paravanem nebo
jinou překážkou, tak aby byla oddělena lůžka mezi sebou.
7. Návštěvy i uživatelé dbají pokynů službu konajícího personálu.
Ředitel zařízení může s ohledem na provozní možnosti daného zařízení či epidemiologickou
situaci v místě možnost návštěv dále omezit, podmínit nebo neumožnit. Při vstupu cizích
osob ( jednání, kontrola a pod) je vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti, resp.vyplnění
dotazníku o bezinfekčnosti.
Vše je podřízeno cíli koordinovat počty příchozích tak, aby nedocházelo k velké koncentraci
cizích osob.
Jakýkoli kontakt mezi uživatelem zařízení a další osobou (návštěvou) musí probíhat co
možná nejbezpečnějším způsobem.
Věříme, že i nadále budou postupovat rodinní příslušníci a blízcí přátelé zodpovědně a
dodržovat interní předpis a pokyny personálu. Je naším společným zájmem udržet uživatele i
zaměstnance v bezinfekčním prostředí a zdravé.

Ing Světlana Kubíková, ředitelka
V Mladé Boleslavi 15.5.2020

