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Vážení,
sdělujeme Vám, že z důvodu zhoršující se epidemiologické situace v posledních dnech v regionu i celé
ČR, dále s ohledem na minimální kapacitní možnosti pro následnou izolaci klientů a na doporučení
lékaře domova nebude možné uskutečnit odchody klientů z domova (ať už na vycházky mimo zařízení
nebo dlouhodobější pobyty u rodin), a to po dobu nouzového stavu.
Vašeho příbuzného bude možné navštívit u nás v domově i nadále, po předchozí domluvě a za splnění
již zveřejněných (níže připomenutých) podmínek.
Návštěvy a případné testování POC testy o Vánocích budou probíhat následně:
ST 23. 12. 2021
SO 26. 12. 2021
PO-PÁ 28. - 31. 12. 2021 včetně.
Objednat se můžete už i na leden 2021, tj. na návštěvu ve dnech 4.-8.1.2021, testování bude probíhat
pouze 6. - 8. 1. 2021 (ST-PÁ).
Vzhledem k faktu, že jsme si v uplynulých dnech a týdnech prošli na domově pozitivitou na COVID-19
jak u zaměstnanců, tak klientů, je riziko COVID pozitivity při současné míře komunitního šíření enormní.
Buďte prosím ohleduplní, pomáhejme si a chraňme sebe i své blízké. Je pro nás prioritou je
nevystavovat riziku nákazy, které se zvyšuje s počtem osob, které se se seniorem setkají. Dovolujeme
si Vás také upozornit, že negativní antigenní test není stoprocentní zárukou negativity.
Ve výjimečných případech, kde to vyžaduje psychický stav uživatele,
posouzena individuálně se sociální pracovnicí.

bude možnost návštěvy

Děkujeme za spolupráci.
Přeje Vám i Vašim blízkým krásné Vánoce a hodně zdraví a spokojenost po celý nový rok 2021.

PhDr. Yvona Andělová, ředitelka

Návštěvy v domově
Nejbezpečnější varianta pro setkání s Vašimi blízkými je Vaše návštěva u nás.
Jak probíhají návštěvy v domově:
 Návštěvy je možné objednat pouze telefonicky u sociálních pracovnic, a telefonicky v POPÁ od 8-15 hodin na tel. čísle: 582 334 657.
 Každá jednotlivá návštěva je na dobu maximálně 30 minut, avšak je nutné ještě počítat
s dobou nezbytné administrace po vstupu, tj. vypisování prohlášení, povinné testování
rodinných příslušníků dle domluvy a následná dezinfekce prostor po ukončení návštěvy. Je
proto nezbytné přesně dodržet dohodnutý čas návštěvy.
 Na návštěvu k jednomu klientovi smí v tuto chvíli pouze 2 osoby.
 Na návštěvu musíte přijít s respirátorem (minimálně FFP2). Prosíme Vás, respirátor vybalte
z originálního obalu až těsně před návštěvou, při opakovaném použití ztrácí svoji účinnost.
 Pokud jste prodělali Covid v uplynulých 90 dnech, musíte přinést písemné vyjádření lékaře
o prodělaném onemocnění. My si uděláme kopii a nemusíte být testováni antigenními
testy.
 Pokud máte PCR stěr, který není starší než 48 hodin, musíte mít průkaz tohoto testování
(minimálně SMS, kterou jsme povinni si vyfotografovat).
 Pokud jste neprodělali Covid v uplynulých 90 dnech a nemáte PCR stěr ne starší než 48
hodin, musíte se před návštěvou podrobit antigennímu testování (bez domluvy předem jej
nelze provést). Před provedením antigenního testu budete podepisovat příslušné
dokumenty (informovaný souhlas s provedením výkonu a souhlas k evidenci Vašich
osobních údajů).
 Abychom zkrátili administrativní činnost, sdělujte nám předem, zda jste již onemocnění
Covid prodělali, zda máte PCR stěr nebo zda Vás budeme testovat antigenními testy. Tyto
informace přijímají sociální pracovnice při objednávání návštěv.
 U Covid pozitivních klientů není návštěva možná vůbec (pouze s výjimkou terminálního
stavu klienta).
 Další opatření jako jsou dezinfekce rukou a měření TT zůstávají nadále v platnosti.
 Návštěvy mohou být zčásti uskutečněny na pokoji klientů, pro návštěvy bude vyhrazen
prostor.

Odkaz na metodické postupy:
https://www.mpsv.cz/web/cz/socialni-sluzby-info#doporucene_postupy.
Odběrová místa ve Vašem regionu: Nemocnice Prostějov, Fakultní nemocnice Olomouc a Vojenská
nemocnice Olomouc.

