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Opatření ze dne 08.04.2021
Omezení návštěv a vycházek v zařízení Domovinka
Toto opatření provádíme z nezbytných preventivních důvodů, cílem je snížit
riziko šíření infekce nových typů Koronaviru u klientů v našem zařízení.
1) NÁVŠTĚVY
Na základě Usnesení vlády ČR č.201 ze dne 26. února 2021 platí v našem
zařízení
omezení návštěv klientů od 8. dubna 2021 do odvolání.
Organizace návštěv od 8.dubna 2021:
• maximálně v počtu 2 osob,
• od 13.30 hod. do 16.30 hod.,
• návštěva - osoby doloží doklad:
◦ o absolvovaném testování RT-PCR vyšetření nebo POC test na
přítomnost antigenu viru SARS CoV-2s negativním výsledkem, ne
starší 48 hodin,
◦ doklad o druhém očkování proti covid-19 a 14 dnů od druhého
očkování,
◦ doklad (i v mobilu) o provedení pozitivního testu PCR na covid-19, a
neuběhla doba 90 dnů od provedení testu,
• s ochranou dýchacích cest (nos, ústa), min. respirátor třídy FFP2 nebo
KN95 bez výdechového ventilu,
• dezinfekce rukou,
• do odvolání nejsou povoleny návštěvy dětí do 15 let bez testu na covid-19
(PCR, antigenní test),
• i nadále platí nahlašování termínů návštěv vedoucí Domovinky p.
Kadlíčkové 519 315 137 nebo 736 459 638.
Osobní návštěvu lze nahradit komunikací se svými příbuznými přes whattsapp:
• 775 897 764,
• doporučená doba : 9-11 hod., 13-16 hod.,
• lze domluvit u p. Kadlíčkové 519 315 137 nebo 736459 638
Mimo tuto doporučenou dobu je možné, že z důvodu vytíženosti pracovníků v
péči o klienty budete déle čekat, prosíme o strpení.
2) VYCHÁZKY
Vzhledem k nemožnosti zajistit izolaci klientů z vycházek v našem zařízení a z
důvodu podpory klientů, jsou umožněny vycházky jen venku, mimo uzavřené
prostory (budovy).

"Dle vládního usnesení, klient, který by opustil areál zařízení, by musel po
návratu z vycházky být umístěn do oddělených prostor na 72 hodin, provést
antigenní test, a dále test zopakovat za další 3-4 dny, po celou dobu by klient
musel být stále v oddělených prostorách a nemohl být v kontaktu s ostatními."
Děkujeme za pochopení, tímto opatřením se snažíme chránit Vaše příbuzné.
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