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

PODMÍNKY PRO VYCHÁZKY UŽIVATELŮ A NÁVRAT DO
DpS PŘEDKLÁŠTEŘÍ (aktul. k 20.3.2021)
Dle platných opatření Vlády ČR, MZČR a Doporučených postupů MPSV platí pro
vycházky mimo areál zařízení a návrat uživatelů Domova pro seniory Předklášteří,
p.o. do odvolání následující:
•

Důkladně prosím zvažte, zda je opuštění areálu natolik důležité, abyste zvýšili riziko
nákazy sebe, dalších uživatelů, personálu nebo rodinných příslušníků!!!

•

Uživatelé se musí před uskutečněním vycházky nebo pobytem mimo areál zařízení
seznámit s těmito pravidly a souhlasit s nimi. Jinak nelze vycházku uskutečnit.
Každou plánovanou vycházku musí uživatel (nebo jeho zákonný zástupce) předem
oznámit a naplánovat s personálem. Ideálně se sociální pracovnicí.
O vycházkách mimo areál a návratu je vedena evidence.
Při opouštění a návratu do areálu se musí uživatel hlásit na recepci DpS.

•
•
•
•

Uživatelé jsou při pohybu mimo areál zařízení povinni používat respirátor alespoň
třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Zajištění respirátoru není povinností
poskytovatele.

•

Zdržte se fyzických kontaktů s jinými osobami (včetně Vašeho rodinného příslušníka)
a dodržujte odstup 2 metry od ostatních osob.
Dezinfikujte si pravidelně ruce. Bezpečné je i používání jednorázových rukavic.
Zdržujte se nejlépe ve venkovním prostředí. Ve vnitřních prostorách často větrejte.
Nestolujte a nekonzumujte společně, ale odděleně nebo postupně.
Pokud se nebudete cítit zdravotně v pořádku, neprodleně to oznamte personálu!
Z důvodu karantény po návratu z vycházky, je umožněno opustit areál DpS pouze
těm nenaočkovaným uživatelům, kteří bydlí na jednolůžkovém pokoji.
Po návratu z vycházky bude uživateli pravidelně personálem sledován jeho zdravotní
stav, musí být izolován v karanténě a neopouštět pokoj. Pokoj musí být označen jako
karanténní a obsluhován personálem za dodržování přísných bezpečnostně
preventivních opatření a používání ochranných pomůcek.
Uživatel musí být testován antigenním testem opakovaně po 2-3 dnech po návratu
z pobytu a následně po dalších 3-4 dnech. Pokud budou výsledky obou testů
negativní, může být karanténní opatření zrušeno a uživatel může opustit pokoj.
Výše popsaná povinnost karantény a testování po opuštění areálu DpS se netýkají
uživatelů, kteří mají vystavený certifikát 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
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•

očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, a
očkovaná osoba nejeví příznaky onemocnění COVID-19
Podmínky návštěv se mohou měnit dle vývoje epidemiologické situace a nařízení
příslušných orgánů (sledujte www.domovpredklasteri.cz)

V Předklášteří 19.3.2021
Mgr. Tomáš Franc
ředitel DpS Předklášteří
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