Pro návštěvy platí dále následující:
Návštěvy u COVID pozitivních uživatelů a uživatelů v karanténě NEJSOU POVOLENY.
Zvláštní výjimku mají návštěvy u uživatelů v terminálním stádiu života nebo u uživatelů, kteří mají
opatrovníka a v dalších výjimečných případech. U těchto se neaplikují ustanovení platná pro
testování návštěv a návštěvy jsou povolovány individuálně.
Další režimová opatření:
- Budova domova je stále uzavřena, před vstupem je nutné zazvonit na recepční, která Vám otevře a
zkontroluje potřebné náležitosti (desinfekce rukou, bezkontaktní měření teploty - s tělesnou
teplotou 37oC a vyšší nebude možné Vás do budovy vpustit).
- Předložíte potřebné doklady a vyplníte čestné prohlášení, recepční zapíše Váš příchod.
- S sebou na návštěvu musíte mít minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového
ventilu. Po celou dobu návštěvy musí být tato pomůcka k ochraně dýchacích cest nasazena. Tyto
pomůcky nelze zakoupit v našem domově, již si je přineste s sebou.

- Před budovou CSSML i při pohybu v ní je třeba dodržovat rozestupy 2 m (netýká se členů
jedné domácnosti) a po celou dobu Vaší návštěvy Vás žádáme o přísné dodržování.
Návštěvy mohou probíhat v režimu MAXIMÁLNĚ DVĚ OSOBY NA JEDNOHO UŽIVATELE VE
STEJNÉM ČASE (týká se i dětí).
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,
- 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.
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.

Děkujeme, že dodržujete tato pravidla. Chráníte tím své nejbližší a také personál, který o ně
pečuje.

