Domov pro seniory Předklášteří,
příspěvková organizace
Šikulova 1438, 666 02 Předklášteří

OPATŘENÍ PRO NÁVŠTĚVY DpS PŘEDKLÁŠTEŘÍ PO 8. 6. 2020
• Návštěvní hodiny jsou 9:00 – 18:00 hod.
• Návštěva je možná v počtu max. 2 dospělé osoby na jednoho uživatele ve stejném
čase
• Délka jedné návštěvy max. 1 hod.
• V případě nepříznivého počasí bude povolen vstup do objektu k max. 10-ti
uživatelům (tzn. max. 20 osob)
• Každá osoba bude dotázána na symptomy koronavirové nákazy (zvýšená teplota,
kašel, rýma, ztráta čichu, chuti atd.) a bude jí změřena tělesná teplota bezkontaktním
teploměrem
• Osobě se symptomy nebo s teplotou nad 37,0 °C nebude umožněn vstup
• Každá osoba si musí před vstupem do objektu (před bránou) nasadit čistou roušku
a při vstupu (na recepci) dezinfikovat ruce
• Návštěvy by měly probíhat přednostně ve venkovních prostorách zařízení (zahrada,
terasy, balkony)
• Ve vnitřních prostorách budou probíhat návštěvy v návštěvní místnosti (knihovna),
návštěvním koutku (hlavní jídelna) a v zimních zahradách na patrech
• V nezbytných případech může návštěva zůstat na pokoji za podmínek použití závěsů
mezi lůžky, dodržení bezpečné vzdálenosti 2 metrů, použití roušky a dezinfekce
rukou při vstupu do objektu (na recepci)
• Pokud je to možné, použije roušku i uživatel
• Zdržte se fyzických kontaktů s uživateli (včetně Vašeho seniora) a dodržujte odstup
2 metry od ostatních osob v celém objektu DpS (netýká se členů jedné domácnosti)
• Do odvolání nebude v kantýně vařena káva a čaj pro návštěvy!
• V případě potřeby použijte WC pro veřejnost u recepce (nepoužívejte jiné!)
• Po každé návštěvě bude provedena personálem dezinfekce ploch a vyvětrání prostor
• U uživatelů s podezřením na koronavirus (karanténní pokoje) nejsou návštěvy možné
• V případě návštěv u osob v terminálním stádiu života budou podmínky řešeny
individuálně
• Podmínky návštěv se mohou měnit dle vývoje epidemiologické situace a nařízení
příslušných orgánů (sledujte www.domovpredklasteri.cz)
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