POŽADAVKY A PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY UŽIVATELŮ DOMOVA PRO SENIORY
AKTUALIZACE OD 1. 7. 2020
Ředitel Centra sociálních služeb města Letovice, může s ohledem na provozní možnosti zařízení
a dle vývoje epidemiologické situace návštěvy omezit, nebo neumožnit, případně nastavit další
pravidla.

Před návštěvou svého rodinného příslušníka prosím zvažte svůj zdravotní stav a okruh osob,
se kterými se stýkáte. Po příchodu do našeho zařízení bude třeba podepsat čestné prohlášení
o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Současně Vás žádáme, abyste zvážili
počet osob, které v jednu dobu půjdou na návštěvu. Aby nedocházelo ke shromažďování
nadměrného počtu osob v budově domova, čímž bychom porušovali stanovená nařízení.
Raději každý den jeden rodinný příslušník 😊.
Základní zásady:
Návštěvy mohou probíhat v době od 8.30 hod Po – Pá, o víkendech a svátcích od 10.00
hod. do 18.00 hod ve všechny dny, po dobu maximálně 1 hodiny u 1 uživatele (1 den, 1
návštěva, čas max. 1 hodina). Návštěva musí být zahájena nejpozději do 16.15 hod. ve
všední dny a do 17.00 hod. o víkendech a svátcích, kdy je přítomna recepční.
Jak bude návštěva probíhat:
Vstup do budovy Vám umožní recepční, která Vám v prostoru hlavního vstupu změří
tělesnou teplotu (s tělesnou teplotou 37 oC a vyšší nebude možné Vás do budovy vpustit) a
zkontroluje, že máte ochranu nosu a úst (rouška).
Ihned po příchodu do budovy CSSML je nutné provést desinfekci rukou dle přiloženého
návodu (desinfekce u recepce), zapíšete se do knihy návštěv a podepíšete prohlášení o
neexistenci příznaků COVID-19.
Po celou dobu Vaší návštěvy ve vnitřních prostorách CSSML musíte mít ochranu úst a nosu
(roušku). V případě, že je Váš rodinný příslušník nedoslýchavý, může Vám personál zapůjčit
ochranný štít, abyste se lépe slyšeli a rozuměli si. Po ukončení návštěvy štít předáte
personálu zpět a ten zajistí vydezinfikování štítu. Pokud návštěva probíhá ve venkovních
prostorách, ochrana nosu a úst již není nezbytná.
S personálem domova se dohodnete, kde bude Vaše návštěva probíhat.
Prioritou je, aby na vícelůžkových pokojích nedošlo ke shromažďování většího počtu osob.
Návštěvy mohou probíhat v režimu MAXIMÁLNĚ DVĚ DOSPĚLÉ OSOBY NA JEDNOHO
UŽIVATELE VE STEJNÉM ČASE.
Pokud je to tedy možné, lze pro návštěvu využít – denní místnost na podlaží, chodbu na
příslušném podlaží, jídelnu, místnost pro relaxaci a zahradu domova s dodržením náležitého
odstupu od ostatních návštěvníků či uživatelů.

Pokud bude návštěva probíhat na pokoji, kde je současně jiný uživatel, musí být dodrženo
následující:
- po celou dobu Vaší návštěvy máte ochranu úst a nosu, totéž platí pro navštíveného
uživatele.
- uživatel, který obývá stejný pokoj a není Váš rodinný příslušník, je oddělen zástěnou
(provede personál domova), nepřistupujte k němu, prosím,
- pokud by tento uživatel projevil nějakou potřebu, přivolejte prosím personál k zajištění
tohoto požadavku (nepomáhejte sami).
- v případě, že návštěva bude probíhat u uživatele, na vícelůžkovém pokoji, může v jeden
okamžik probíhat návštěva pouze u jednoho uživatele z důvodu zamezení větší koncentrace
osob v jednom prostoru. Pokud je již na pokoji jedna návštěva, musíte počkat, než návštěva
skončí, nebo se s personálem dohodnete na jiném místě návštěvy (personál Vašeho
rodinného příslušníka přemístí, doprovodí do náhradních prostor).
Po celou dobu pobytu v budově CSSML prosím dodržujte přísná hygienická pravidla.
Desinfekce rukou je k dispozici u recepce, na každé chodbě domova, u výtahu. Prosím, vždy
využijte.
Pokud byste potřebovali využít toaletu, je k dispozici toaleta v přízemí budovy domova, vedle
obchůdku, dveře č. 2. 109 (na toaletě jsou k dispozici desinfekční prostředky, jednorázové
ručníky, personál CSSML provádí náležitou desinfekci dle pokynů vedoucího technického
úseku).

Děkujeme, že dodržujete tato pravidla. Chráníte tím své nejbližší.

