PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY V DPS PODBOŘANY
(v souladu s usnesením vlády č.1264 ze dne 30.11.2020 a dále na základě
mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 16214/20205/MIN/KAN ze dne 3.7.2020)

1. Návštěva bude umožněna osobě, která absolvovala nejpozději 48 hodin
před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost
antigenu viru SARS CoV-2 s NEGATIVNÍM VÝSLEDKEM a o tomto doloží
doklad (originál či ověřenou kopii, případně sms potvrzení)
2. Návštěva bude umožněna osobě, která v době 90 dnů přede dnem
návštěvy prodělala onemocnění Covid-19 a doloží o tom doklad (originál
či ověřenou kopii – obracejte se na své praktické lékaře)
3. V případě splnění výše uvedených podmínek je nutné se na návštěvu
předem objednat na tel.čísle 733 714 023. Telefonická rezervace je možná
denně kromě víkendu od 7.00 do 15.30 hod.
4. Návštěvy budou prozatím probíhat od pondělí do pátku v dopoledních
hodinách od 9.30-11.00 a v odpoledních hodinách od 13.00-16.00
5. Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně 2 osoby (včetně nezl.
dítěte- na které se také vztahuje povinnost doložení negativní výsledku
testu) na jednoho uživatele služby ve stejném čase, maximálně po dobu
30 minut. Návštěvu u jednoho klienta lze uskutečnit 1x týdně.
6. Prosím dostavte se na recepci min. vždy 15 minut před smluveným
časem návštěvy k vyřízení formalit (odevzdání čestného prohlášení,
výsledek testu, měření teploty). Budete-li testováni v rámci Domova, je
nutné se dostavit min. vždy 30 minut před smluveným časem návštěvy.
7. Při vstupu do budovy a po celou dobu návštěvy musí mít navštěvující
osoba nasazený respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového
ventilu. Prosíme o použití funkčního respirátoru (nepoškozený,
nepoužívaný příliš dlouho, apod. ) ochráníte tak svého blízkého.

8. Před vstupem na recepci použije návštěva desinfekční rohož a
vydesinfikuje ruce. Stejný proces provede také před vstupem do návštěvní
místnosti.
9. Návštěva předloží čestné prohlášení, které společně s dokladem o testu na
Covid-19 s negativním výsledkem ne starším 48 hodin, případně s
potvrzením praktického lékaře o prodělání nemoci Covid -19, předloží k
nahlédnutí na recepci
10. Na recepci bude navštěvující osobě změřena teplota. Pokud bude mít
navštěvující osoba teplotu nad 37 o C, případně bude vykazovat příznaky
odpovídající nemoci, bude návštěva zakázána.
11. Návštěvy budou probíhat ve vyčleněných prostorách Domova
12.Případný balíček pro své blízké bude nutné předat na recepci (po uplynutí
karantény bude předán adresátovi-balíček označte jménem Vašeho
blízkého) Není nutné nosit potraviny k okamžité spotřebě. Klienti Domova
mají k dispozici funkční kantýnu.

Bohužel z kapacitních důvodů nejsme schopni všechny případné zájemce z řad
návštěvníků otestovat. V příloze máte k dispozici seznam nejbližších míst, kde
lze testování realizovat.
Žádáme rodiny o trpělivost a shovívavost při absolvování všech procedur, které
nám jsou uloženy vládou a ústředními orgány státní správy. Bohužel
epidemiologická situace není stále příznivá a naším úkolem je především ochrana
obyvatel a personálu Domova.
Pravidla se mohou změnit dle aktuální situace.
Děkujeme za pochopení a respektování nastavených opatření

V Podbořanech dne 8.12.2020
Mgr. Kamil Hajný
ředitel DpS Podbořany

