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Pokyn ředitele DOZP ZběšičkyI/2OZI
Návštěvy v DOZP Zběšičkya pobyty klientů v domácím prostředí
Ředitel DOZP ZběŠiČkyvydávátento pokyn k realizování návštěv rodinných příslušníků,
opatrovníkŮ a dalŠíchblízlqých osob uživatelův pobytoqých sociálních službách DOZP
ZběŠiČky,pracoviště Zběšičky.Dále upravuje podmínky pobytu uživatelů v domácím
prostředí, které jsou umožněny od 6. 4.2021,

1,, Koordinace návštěv uživatelůslužeb musí být organizována tak, aby nedocházelo
k velké koncentraci cizích osob ve stejnou dobu a na stejnóm místě, Z tohoto důvodu

doporuČujeme návštěvníkŮm, aby návštěvu předem nahlásili na příslušnémoddělení
či sociální pracovnici.

2,

NeohláŠenénávštěvy u uživatelůslužeb jsou možnés přihlédnutím na aktuální počet
právě probíhajícíchnávštěv v zařízení.

3.

4.

NávŠtěvy musí mít vlastní respirátor minimálně třídy FFPZ nebo KN95 bez
výdechového ventilu nebo certifikovanou nanoroušku; při vstupu do budovy a
odchodu z budovy si vydezinfikují ruce. Dezinfekce je k dispozici ve vestibulu u
vchodu do budovy. UŽivatel používároušku, popř. respirátor, pokud je to možné.
Navštěvujícíosoba doložíjednu z následujících možností:

Provedeném testu z odběrového místa, v zaslané SMS, potvrzení od
zaměstnavatele; v případě OSVČ čestnéprohlášení o provedení testu
s negativním qýsledkem, na starším48 hodin;

dnů;

poslední dávce očkování,

5.

KaŽdá navŠtěvujícíosoba bude před vstupem do návštěvních prostor dotazována na
sYmPtomY koronavirové nákazy, Podepíšeseznámení a souhlas s těmito pravidly a
ČestnéProhláŠenío bezinfekčnosti, Pokud budou součástí i nezletilé osoby nebo
osobY, které jsou omezeny ve svéprávnosti, podpis udělí jejich zákonný zástupce či

opatrovník.

6.

NavŠtěvujícíosobě musí být při vstupu změřena teplota. pokud bude mít navštěvující
osoba tePlotu nad 37,0 oC nebo pozitivní příznak nemoci, nebude návštěva umožněna,
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7,

Návštěvy budou probíhat ve vymezených prostorách Domova, nebo ve venkovních
prostorách na zahradě.

B.

Doporučujeme v návštěvních prostorách dodržovat odstup min.
s

9,

dva

metry,

výjimkou rodinných příslušníků,resp. návštěvy.

Pobyt uživatele v domácím prostředí. V případě ukončenévakcinace uživatel není po

návratu do zařízení testován a nemusí do izolace. Uživatelé,kteří nemají ukončené
očkování, musí po návratu do zaYízenído izolace a je jim proveden první POC test do
72 hodin, druhý POC test do 3.

-

4. dne po

prvním testu. Předávající osoba podepíše

při návratu uživatele do zaYízeníčestnéprohlášení o bezinfekčnosti uživatele.
10, Tento Pokyn ředitele DOZP ZběšičkyI/2021, bude pravidelně aktualizován s ohledem
na aktuální epidemiologickou situaci,
1-1. S

tímto pokynem budou prokazatelným způsobem seznámeni pracovníci přímé

obslužnépéčeDOZP Zběšičky- pracoviště Zběšičky.
Aktualizováno dne 6. 5. 202I
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