Pravidla pro návštěvy
uživatelů služeb v DPH Žampach
Tato pravidla vycházejí z doporučeného postupu MPSV ČR s účinností od 25.5. 2020 a
mohou být měněna rozhodnutím ředitele DPH Žampach dle vývoje epidemiologické situace a
aktuálního doporučení MPSV ČR..
Základní pravidla
Ředitel zařízení může s ohledem na provozní situaci možnost návštěv omezit.
Jakýkoli kontakt mezi uživatelem pobytového zařízení a další osobou (návštěvou) musí
probíhat co možná nejbezpečnějším způsobem, tak aby nedocházelo k dalšímu případnému
šíření onemocnění COVID_19.
Koordinace návštěv v zařízení
Počet cizích osob v zařízení je nutné koordinovat dle počtu příchozích osob a způsobem
odpovídajícím prostorám, kde ke kontaktu dochází:
•

Koordinace návštěv musí být organizována tak, aby nedocházelo k velké
koncentraci cizích osob.

•

Návštěvy musí mít roušku a při vstupu do budovy a odchodu z budovy si budou
dezinfikovat ruce.

•

Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě dospělé osoby na jednoho
uživatele ve stejném čase.

•

Výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech, např. když navštěvující
osoba potřebuje podporu a doprovod.

•

Každá navštěvující osoba je dotazována na symptomy

koronavirové a vyplní

dotazník o bezinfekčnosti, a to již před vstupem. Bez vyplněného dotazníku nelze
vpustit návštěvu do zařízení. Pokud budou součástí i nezletilé osoby nebo osoby, které
nejsou svéprávní nebo jsou omezeni na svéprávnosti, vyplní dotazník za tyto osoby
jejich právní zástupce nebo opatrovník.
•

Navštěvující osobě musí být při vstupu změřena teplota. Pokud má navštěvující
osoba teplotu nad 37,0 °C nebo pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána.

•

Pokud je to možné, návštěvy probíhají ve venkovních prostorách zařízení
společná terasa apod.)

nebo

(zahrada,

v jednolůžkových pokojích anebo v k tomuto účelu

vyčleněné místnosti (zimní zahrada).
•

Je nutné dodržování odstupů min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou
rodinných

příslušníků,

resp.

návštěvy.

Kontakt

mezi uživatelem lůžkového

zařízení a návštěvou na kratší vzdálenost je možný jen v odůvodněných případech a
doporučuje se co nejkratší dobu.
•

Po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce
prostředkem s virucidním účinkem.

•

Po každé návštěvě (případně i v jejím průběhu) je nutné větrání dané místnosti či
pokoje.

•

Návštěvě lze přidělit a požadovat

jednorázový

návštěvnický

plášť

obuv.
V Žampachu dne 19.5. 2020

schválil Grätz Luděk ředitel domova

a návleky na

