INFORMACE O MOŽNOSTI NÁVŠTĚVY
V DOMOVĚ SV. ANEŽKY
Na základě doporučení vlády č. 1264 ze dne 30.11.2020, ve kterém rozšířila
vláda výjimku ze zákazu návštěv v domovech sociální péče od 5.12.2020,
stanovuje ředitel Domova sv. Anežky tato pravidla pro návštěvy,
pro období od 5.12.2020 do odvolání (v nutném případě bude upraveno podle
dalších pravidel vyhlášených vládou a podle možností domova)
Výjimku ze zákazu návštěv lze připustit, pokud navštěvující osoba
- absolvovala nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR
vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s
negativním výsledkem a doloží o tom doklad vystavený laboratoří,
odběrovým centrem nebo praktickým lékařem
- v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a
doloží o tom doklad vystavený praktickým lékařem
Návštěvní doba: PONDĚLÍ, ÚTERÝ, ČTVRTEK, PÁTEK A NEDĚLE
Časové rozmezí: 13:00 – 16:00
(Nutná rezervace předem u sociální pracovnice na telefonním čísle –
731 619 834 – úterý, středa, čtvrtek - den před návštěvou
neděle, pondělí – nejpozději v pátek)
Osoby vstupující na návštěvu mohou vykonat návštěvu za těchto podmínek:
- při vstupu do budovy si vydezinfikují ruce, bude jim změřena teplota
- maximálně ve dvojici u jednoho klienta (na více lůžkových pokojích
max.1hodina)
- po dobu návštěvy používají osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to
minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu,
který si samy přinesou
Využít můžete odběrová místa kraje Vysočina – Jihlava, Třebíč
Informujeme o tom, že Domov sv. Anežky není povinen testování návštěv
provádět. Z kapacitních důvodů nemůžeme zdravotní sestry uvolňovat pro účely
testování návštěv, neboť jejich povinností je především starat se o klienty.
Žádáme proto rodiny o shovívavost, včasnou rezervaci a také její využití,
absolvování všech procedur, které nám byly uloženy. Cílem nás všech je ochránit
naše klienty a vaše blízké před nákazou a rovněž zachovat práceschopný
personál.
Ve Velkém Újezdě, dne: 14.12.2020
Ing. František Čajka – ředitel Domova

