Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou,
příspěvková organizace
U Sila 321, 463 11 Liberec 30

Pravidla pro rodinné příslušníky v době konání návštěv
Na základě doporučeného postupu č. 17/2020 Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne
02.12.2020 jsou povoleny návštěvy do Domova pro seniory Vratislavice nad Nisou p.o. od
pondělí 07.12.2020 za níže uvedených podmínek.
Dle doporučeného metodického postupu č. 17/2020 pro aplikaci návštěv u klientů
v zařízeních sociálních služeb od 07. 12. 2020 může ředitel/statutární orgán daného zařízení
s ohledem na provozní možnosti daného zařízení možnost návštěv upravit.
Od pondělí 07. 12. 2020 budou návštěvy probíhat za níže stanovených pravidel:
 Návštěvy se může účastnit pouze jeden rodinný příslušník. Ten doloží před zahájením
návštěvy výsledek POC testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS
CoV-2, a to s negativním výsledkem, který nebude starší 48 hodin. Pokud osoba
prodělala onemocnění COVID-19 v době 90 dnů před návštěvou, doloží o tomto
originál dokladu či úředně ověřenou kopii.
 Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou p.o., v současné době nemůže realizovat
POC testy, a to s ohledem na nedostatečný počet zdravotnického personálu z důvodu
pracovních neschopností.
 Odběrová místa v Liberci:
- Krajská nemocnice Liberec a.s.
- Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem – odběrové místo Vratislavice
- Mobilní odběrové místo Liberec, parkoviště u Home Credit Arena
 Návštěva musí mít vlastní respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu
po celou dobu návštěvy. Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou p.o. nemůže
návštěvám poskytovat tyto respirátory.
 Každá návštěva si vyplní předložené čestné prohlášení včetně rodného čísla.
 Čas je pevně stanoven v pracovní dny od 14.00 hod – 16.30 hod, s tím, že daná
návštěva může probíhat max. 30 minut (včetně administrativních úkonů).
 Každá návštěva se musí dopředu telefonicky objednat na konkrétní den a čas na
telefonním čísle: 482 750 799; 482 751 835.
 Balíčky, které návštěva pro klienta donese, musí být v průhledném originální balení
(zejména potraviny), vložena do průhledného obalu či igelitového sáčku. Rodinný
příslušník ponechá balíček na recepci, kde bude vydezinfikován a následně předán
uživateli našeho domova.
 Za imobilními uživateli našeho domova bude rodinný příslušník vpuštěn na pokoj, kdy
bude vybaven návštěvnickým balíčkem (plášť, návleky, rukavice, apod.)
 Při vstupu si každý důkladně vydezinfikuje ruce.
 U klientů, kteří jsou COVID pozitivní, návštěva nebude možná.

Bez splnění všech výše stanovených pravidel nebude návštěva rodinným
příslušníkům umožněna!

Uvedené nařízení se může měnit s ohledem na vývoj pandemie po rozvolňování opatření.
V případě dostatečného počtu zdravotnického personálu bude pravděpodobně možné
testování POC testy přímo v zařízení, o dané situaci bude zařízení informovat na webových
stránkách.
Plně si uvědomujeme, že nastavení pravidel a opatření může být pro rodinné příslušníky
omezující, ale musíme myslet na to, že nákaza může být pro naše klienty fatální, a to
s ohledem na jejich věk, zdravotní stav a tím i sníženou imunitu. Zdraví našich uživatelů je
pro nás na prvním místě.

S platností od 14. 12. 2020 naše zařízení již umožňuje pro návštěvy testování
Antigenními testy.

Zpracovala: Bc. Petra Pohanková, vedoucí sociálního úseku
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