Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou
příspěvková organizace
Dolní Rokytnice 291
512 44 Rokytnice nad Jizerou
tel. 481 55 33 11

Dodatek k Domácímu řádu
(úprava pravidel návštěv v době pandemie)
Na základě rozhodnutí vlády ČR jsou od 25.5.2020 je možnost povolení návštěv v pobytových
sociálních službách. Zároveň jsme ale také povinni dbát zajištění bezpečnosti a zdraví našich klientů.
Je třeba si uvědomit, že pandemie COVID-19 je největším nebezpečím právě pro seniory – pro naše
klienty. Musíme myslet na to, že nákaza může být pro naše klienty fatální, a to s ohledem na jejich
věk, zdravotní stav a tím i sníženou imunitu. Z výše uvedených důvodů doporučeného postupu
č.10/2020 vydaného MPSV, jsem jako ředitelka organizace stanovila:
Pravidla návštěv
Návštěva v budově bude umožněna pouze osobám, které se telefonicky objednají
Objednávky návštěv jsou možné od 20.5.2020 a to vždy v čase 13,00 – 17,00 hod.
na telefonním čísle 724 516 149 – Sociální pracovnice Kateřina Kubátová, DiS.
Dny a hodiny návštěv: Úterý
Čtvrtek
Sobota
a to vždy pouze 14.oo – 16.oo hod.





Žádáme tímto návštěvy, aby případné přinesené věci či potraviny byly ošetřené desinfekcí ,
která je umístěna na stole u recepce
Návštěva bez předchozího objednání není možná
Každý klient může mít pouze jednu návštěvy za vyhrazený den
Je nutno dodržet odstup mezi návštěvou a klientem 2 m

Pravidla návštěv u imobilních klientů :
1/ Na jednotlivé oddělení, kde klient bydlí je povolena návštěva vždy jen na 30 min
2 Na návštěvu mohou přijít pouze dvě osoby v přímém příbuzenském vztahu
3/ Na dvoulůžkovém pokoji může být návštěva u klienta pouze jedna ( max.2 osoby)
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4/ Každá osoba přicházející na návštěvu je povinna mít čistou roušku. Roušku si návštěva po celou
dobu trvání návštěvy nesmí sundat a mít ji po celou dobu návštěvy nasazenu.
5/ Každá osoba přicházející na návštěvu je povinna:







si nechat změřit teplotu bezkontaktním teploměrem
vydezinfikovat si ruce
obléknout si připravený plášť a návleky
podepsat čestné prohlášení ( je k dispozici na recepci)
dodržet maximální 30 ti minutový čas návštěvy
návštěvník s teplotou 37 °C a více nebude do Domu důchodců vpuštěn

6/ Každý klient může mít pouze jednu návštěvy za vyhrazený den.
7/ Návštěva sama ani s klientem se zbytečně nepohybuje po Domě důchodců a je s klientem pouze
na pokoji
Pravidla návštěv u mobilních a částečně mobilních klientů :
1/ Návštěva proběhne ve venkovním prostoru po dobu max .1 hodiny ( zahrada, altány, dvorek,
krátká vycházka).
Klienta po domluvě s pracovníkem recepce, přivede/přiveze pečující pracovnice před hlavní vchod do
budovy.
V případě nepříznivého počasí je možno využít prostory jídelny s podmínkou jedna návštěva u
jednoho stolu s rozestupy 2 m
3/ Na návštěvu přichází pouze tři osoby v přímém příbuzenském a to s rozestupem 2 m
4/ Každá osoba přicházející na návštěvu je povinna mít čistou roušku. Roušku si návštěva po celou
dobu trvání návštěvy nesmí sundat a mít ji po celou dobu nasazenu.
5/ Každá osoba přicházející na návštěvu je povinna:






si nechat změřit teplotu bezkontaktním teploměrem
vydezinfikovat si ruce
podepsat čestné prohlášení
dodržet maximální 60 ti minutový čas návštěvy
návštěvník s teplotou 37 °C a více nebude do Domu důchodců vpuštěn

V Rokytnici nad Jizerou 19.5.2020
Účinnost od 20.5.2020

Mgr. Helena Housová, ředitelka

