Aktualizovaná pravidla pro návštěvy
Od 7. 12. 2020 jsou umožněny výjimky ze zákazu návštěv.
Na základě usnesení vlády č. 1264 ze dne 30. 11. 2020 a dále na základě mimořádného opatření
Č. j.: MZDR 16214/2020-6/MIN/KAN ze 19. 8. 2020 stanovuje ředitelka Domova důchodců
Roudnice nad Labem tato pravidla pro návštěvy
pro období od 7. 12. 2020 po dobu trvání nouzového stavu
(poté bude upraveno podle dalších pravidel vyhlášených vládou a možností domova).
Zákaz návštěv trvá po dobu nouzového stavu.
1. Výjimku ze zákazu návštěv lze připustit, pokud klient domova
(rezervace návštěvy není nutná, postačí dohoda se zdravotním pracovníkem)
1.1. je omezen ve svéprávnosti
1.2. je se zdravotním postižením
1.3. vykazuje známky takového psychického stavu, který by návštěva blízkých mohla
zlepšit (výjimku posuzuje multidisciplinární tým personálu domova, schvaluje
ředitelka)
1.4. je v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění.

2. Výjimku ze zákazu návštěv lze připustit, pokud navštěvující osoba
(rezervace se provádí pouze na test, ostatní návštěvy, které doloží doklady mohou projít
bez rezervace za splnění níže uvedených dalších podmínek, nelze navštívit COVID
pozitivního klienta)
2.1. podrobí se před zahájením návštěvy POC testu (antigennímu testu) na přítomnost
antigenu viru SARSCoV-2, a to s negativním výsledkem v termínech, které
personální kapacita domova dovolí nebo
2.2. absolvovala nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo
POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem
a doloží o tom doklad vystavený laboratoří, odběrovým centrem nebo praktickým
lékařem nebo sms zaslaný odběrovým místem a prokáže se občanským průkazem
nebo
2.3. v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží
o tom doklad vystavený praktickým lékařem nebo rozhodnutí KHS a prokáže se
občanským průkazem.
Návštěvní doba pro osoby, které doloží doklady dle bodu 2.2 a 2.3 je
denně v době 10:00 – 17:00 hod.
Postup pro návštěvy podle bodu 2.1
•

Zájemce o návštěvu si rezervuje termín provedení antigenního testu POUZE na tel. čísle
416807111 (kapacita je omezena kapacitou odběrového týmu) POUZE v časech
10:00 - 17:00 hod. Respektujte prosím, že zaměstnanci domova mají jiné úkoly.

•

Na návštěvu se dostaví v termín a hodinu dle dohody s recepční včas.

•

Vyčká před hlavním vchodem do budovy na výzvu k odběru vzorku na test.

•

Před odběrem vyplní čestné prohlášení s informovaným souhlasem s provedením testu ve
všech bodech (obsah určilo MPSV a slouží jako doklad k proplacení ze strany MPSV tak,
aby ho návštěva mohla mít zdarma. Pokud návštěva odmítne dotazník vyplnit, test se
neprovede a návštěva není umožněna).

•

Vyplní iniciály do potvrzení o negativitě testu. Potvrzení můžete využít následujících
48 hodin v našem zařízení nebo i v jiném zařízení sociálních služeb, kam půjdete navštívit
blízkého.

•

Po odběru odejde ven před hlavní vchod a vyčká na výsledek testu (cca 10 minut), mezitím
vyplní dotazník ve všech bodech.

•

Po sdělení negativního výsledku testu si vydesinfikuje ruce, nasadí respirátor a může odejít
na návštěvu.
Děti NEMAJÍ žádnou výjimku z testování.

•
•

Respirátor si přinese návštěva vlastní (FFP2, KN95), který při vstupu na návštěvu vybalí
z originálního obalu a umožní recepční kontrolu čistoty respirátoru.

•

Čestná prohlášení jsou k dispozici k vyplnění v recepci domova. Dotazník se vyplňuje ke
každé návštěvě.

Výše uvedené osoby vstupující na návštěvu mohou vykonat návštěvu za těchto dalších
podmínek:
•

Vyplní zjednodušené čestné prohlášení ve všech bodech (vyjma těch, kteří vyplňují čestné
prohlášení s informovaným souhlasem před testováním).

•

K jednomu klientovi nebo manželské dvojici je možná návštěva maximálně dvou osob.

•

Po dobu návštěvy používají osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně
respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který si přinesou nepoužitý.

Zdůrazňujeme, že Domov důchodců není povinen testování návštěv provádět, jde o vstřícnost
rodinám a snahu zajistit kontakt pro naše klienty. Organizování nás stojí mnoho úsilí a značné
náklady. Zdravotní sestry nemůžeme uvolňovat pro účely testování návštěv kdykoli, neboť
jejich povinností je především starat se o klienty. Žádáme proto rodiny o shovívavost, včasnou
rezervaci a také její využití, klidné vyčkání na recepci, absolvování všech procedur, které nám
byly uloženy vládou a ústředními orgány státní správy. Cílem nás všech je umožnit setkání
rodin a zároveň ochránit klienty před nákazou a rovněž zachovat práceschopný personál.
Pakliže návštěva nesouhlasí s výše uvedeným režimem návštěv, odmítá se procesům podrobit,
musí vyčkat na úplné uvolnění návštěv vládou a orgány veřejné správy. Do budovy nebude
vpuštěna.
Děkujeme za spolupráci a pochopení.
Mgr. Lenka Nová
ředitelka Domova důchodců

