INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY KLIENTŮ DIAKONIE ČCE-STŘEDISKA V SOBOTÍNĚ
Vážení návštěvníci, ode dne 5. 12. 2020 můžete opět navštěvovat své blízké. Návštěva je ovšem podmíněna
dodržováním nastavených režimových opatření. Abychom v maximální míře ochránili seniory před nákazou,
vypracovali jsme pro Vás pravidla, které je nezbytné dodržet:
 Návštěvu můžete uskutečnit pouze po předešlé telefonické rezervaci!
 Rezervovat termín lze pouze u sociální pracovnice služby, v pracovních dnech mezi 9:00 – 14:00 hodinou.
 Návštěvy jsou možné denně v časech 9:00 – 11:00 hodin a 13:00 – 16:00 hodin ve 45 minutových intervalech.
 Přehled
volných/obsazených termínů je k nahlédnutí na webových stránkách střediska
https://www.diakoniecce-sobotin.cz/aktuality/informace-ze-strediska/navstevy-seniorskych-sluzeb-od-5-12-2020/

 Doba konání návštěvy je možná po dobu 25 minut.
 Návštěvu je možné uskutečnit pouze
o pokud návštěvník absolvoval nejpozději 48 hodin před návštěvou RT-PCR vyšetření nebo POC test na
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, přičemž tuto skutečnost musí prokázat doložením dokladu (SMS,
doklad o negativitě POC testu),
o pokud v době 90 dnů přede dnem návštěvy návštěvník prodělal onemocnění COVID-19 a doloží o tom
doklad (rozhodnutí Krajské hygienické stanice, potvrzení praktického lékaře).
o Bez doloženého dokladu a ověření totožnosti nahlédnutím do osobního dokladu Vám pracovník nebude
moci návštěvu seniora zprostředkovat!
 Seznam testovacích míst je k dispozici na https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/
 Každý návštěvník musí mít vlastní respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu (lze zakoupit
v lékárně).
 Nepřijíždějte v počtu více než dvou osob. To je možné pouze po předchozí domluvě v případě, že navštěvující
osoba potřebuje doprovod.
 Při příchodu zvoňte na zvonek na vstupních dveřích budovy a vyčkejte příchodu pracovníka.
 Po vstupu do budovy se Vás ujme pracovník sociální služby. Budete požádáni o:
o otření obuvi o připravenou podložku,
o důkladnou desinfekci rukou,
o změření teploty bezkontaktním teploměrem. V případě teploty vyšší než 37,0°C, případně jiného
možného příznaku nákazy, nebude možné návštěvu uskutečnit,
o obléknutí ochranných prostředků – pláště, návleků, čepice a igelitových rukavic. Ochranné prostředky
Vám poskytneme zdarma.
o vyplnění krátkého dotazníku s otázkami na přítomnost příznaků COVID-19. V případě podezření na
možnou nákazu nebude možné návštěvu uskutečnit.
 Konání návštěv preferujeme přednostně v prostoru, vymezeném pro návštěvy. Pouze, pokud senior nemůže
opustit lůžko, je návštěva možná v pokoji seniora, za kterým přicházíte.
 Návštěva je možná pouze za dodržení režimových opatření. Při zjištění jejich porušení budete požádáni
o okamžité ukončení návštěvy a seniorovi, kterého jste navštívili, mohou být nařízena karanténní opatření.
 V prostorách služby se prosím pohybujte v minimálním rozsahu a dodržujte rozestupy 2metrů od ostatních
osob.
Děkujeme, že budete respektovat uvedené opatření a prosíme o osobní zodpovědnost každého z Vás při setkání
s Vašimi blízkými.
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