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

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY DpS PŘEDKLÁŠTEŘÍ (aktul. k 20.3.2021)
Dle platných opatření Vlády ČR, MZČR a Doporučených postupů MPSV č. 14
a 17/2020, platí pro návštěvy uživatelů Domova pro seniory Předklášteří, p.o.
do odvolání následující:
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JIŽ

NÁVŠTĚVY

NETESTUJEME.

(Z důvodu nedostatku zdravotních sester)
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•
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Na termín návštěvy je potřeba se telefonicky objednat u sociálních pracovnic
tel.: 731 508 557, 727 851 456, 702 154 534.
Neobjednaná návštěva nebude vpuštěna do domova.
Návštěvní hodiny jsou pondělí - neděle 14.00-17.00 hod.
Příjem telefonických objednávek bude probíhat v pracovní dny od 8.00-11.00 hod.
Délka jedné návštěvy max. 30 minut.
Návštěva je možná v počtu max. 2 osoby na jednoho uživatele ve stejném čase – dítě
se počítá jako dospělá osoba. (Podmínka doložení potvrzení o testování se vztahuje i
na děti bez omezení věku)
S ohledem na omezený počet návštěv – aktuálně umožníme 1 návštěvu uživateli
během 7 dní.
Každá osoba musí mít respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a pár
jednorázových rukavic – bez těchto ochranných pomůcek nebude umožněn vstup
do zařízení a musí být nasazeny po celou dobu pobytu v zařízení!!!
Ochranné pomůcky nelze zakoupit v Domově pro seniory Předklášteří.
Návštěva u COVID pozitivních uživatelů a uživatelů v karanténě nejsou povoleny.
Na návštěvu se dostavte alespoň 10 minut před vaším termínem – ať máte dostatek
času na vyplnění formulářů.
Návštěva se musí prokázat následujícím dokumentem:

o A) potvrzením o absolvování PCR testu či antigenního testu na COVID-19
s negativním výsledkem. Toto potvrzení nesmí být starší než 48 hod před
zahájením návštěvy. Potvrzení o negativním testu je nutno mít

z veřejného testovacího místa, případně od lékaře.
o Dle metodiky Ministerstva zdravotnictví nemůžeme akceptovat
potvrzení o provedeném testu u zaměstnavatele.
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o B) potvrzením (originál či ověřená kopie) od lékaře, že jste v posledních 90
dnech prodělali COVID-19
o C) vystaveným certifikátem MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění
COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového
schématu uplynulo nejméně 14 dnů, nebo od aplikace první dávky očkovací
látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, a
očkovaná osoba nejeví příznaky onemocnění COVID-19
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

K otestování můžete využít testovací místa – nejbližší od DpS je v Nemocnici Tišnov www.nemtisnov.cz
Kompletní seznam odběrových míst:
https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center
Každá osoba bude dotázána na symptomy koronavirové nákazy (kašel, rýma, ztráta
čichu, chuti atd.) a bude jí změřena tělesná teplota bezkontaktním teploměrem.
Všem osobám se symptomy nemoci COVID-19 nebo s teplotou nad 37,0 °C nebude
umožněn vstup.
Návštěva může probíhat na pokoji za podmínky použití závěsů mezi lůžky, dodržení
bezpečné vzdálenosti 2 metrů, použití respirátoru, jednorázových rukavic
a dezinfekce rukou při vstupu do objektu (na recepci).
Ve vnitřních prostorách budou probíhat návštěvy v návštěvní místnosti (knihovna),
návštěvním koutku (hlavní jídelna) a v zimních zahradách na patrech.
Dle vládních nařízení by v případě příznivého počasí měly návštěvy probíhat
ve venkovních prostorách zařízení (zahrada, terasy, balkony).
Pokud je to možné, použije uživatel roušku nebo respirátor.
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.
V případě zákonných výjimek, např. návštěv u osob v terminálním stádiu života nebo
u uživatelů, kteří mají opatrovníka apod., se uvedená pravidla testování či jejich
prokazování neaplikují a podmínky návštěv budou řešeny nadále individuálně.
Uživatelé mohou opustit areál zařízení za dodržení stanovených podmínek
(podrobněji viz. Podmínky pro vycházky DpS Předklášteří).
Podmínky návštěv se mohou měnit dle vývoje epidemiologické situace a nařízení
příslušných orgánů (sledujte www.domovpredklasteri.cz)
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