ZÁKAZ NÁVŠTĚV od
9.10.2020

Vážení rodinní příslušníci a osoby blízké uživatelů domova pro seniory,
s ohledem na nepříznivý a stále se zhoršující stav epidemiologické situace musíme opětovně vyhlásit
zákaz návštěv. K tomuto kroku přistupujeme po důkladném projednání se zřizovatelem naší
organizace městem Český Těšín.
Zákaz platí do odvolání a po nezbytnou dobu a nevztahuje se pro návštěvy uživatelů v terminálním
stadiu.
Nechceme tímto bránit vzájemnému setkávání rodin, ale naším cílem je zajistit maximální ochranu
našich seniorů.
Situaci budeme i nadále průběžně sledovat a vyhodnocovat ve spolupráci se zřizovatelem naší
organizace.
Děkujeme za pochopení, chráníte tímto zdraví našich seniorů.

Ing. Kateřina Pindejová
ředitelka Centra sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace

Pravidla pro návštěvy uživatelů v terminálním stádiu
1. Opatření a doporučení pro realizaci návštěv


konkrétního uživatele mohou současně navštívit maximálně 2 osoby,



návštěvu je možné realizovat až po předchozí dohodě s vedoucí úseku,



doporučuje se zvážit návštěvy dětí zejména předškolního věku,



uživatel a návštěva jsou povinni po celou dobu návštěvy udržovat mezi sebou minimální
vzdálenost 1,5 m a mít ochranu nosu a úst (roušku),



každý úsek je uzamčen, návštěva si personál přivolá zvonkem umístěným vedle
vstupních dveří na dané patro, následně personál doprovodí návštěvu na pokoj
konkrétního uživatele.

2. Opatření při vstupu do budovy – každý návštěvník


je službu konajícím vrátným zaevidován a je mu změřena tělesná teplota bezkontaktním
termodisplejem,



je povinen provést si desinfekci rukou a bot připravenou virucidní desinfekcí,



je povinen vypsat četné prohlášení,



obdrží na vrátnici jednorázové rukavice, které je povinen mít po celou dobu pohybu po
zařízení včetně pobytu na pokoji uživatele.

3. Opatření při odchodu z budovy – každý návštěvník


je povinen svůj odchod nahlásit vrátnému,



vyhodit jednorázové rukavice do nádoby k tomu určené.

Opatření vztahující se k balíčkům pro uživatele


všechny balíčky určené uživatelům je nutné předávat na vrátnici k provedení řádné
desinfekce,



balíčky mohou obsahovat pouze věci, které lze omýt desinfekcí, jedná se o: celá balení
nealkoholických

nápojů,

cigarety

zabalené

v kartonu,

hygienické

potřeby

v omyvatelném obalu, džusy, přesnídávky.

Videohovory
Po dobu zákazu návštěv je možné se telefonicky spojit se svým blízkým prostřednictvím videohovoru. Pro
uskutečnění videohovoru je využívána aplikace WhatsApp.

Před spojením videohovoru kontaktujte, prosím vedoucí patřičného úseku.

Kontakty:
Vrátnice – 558 740 193
Vedoucí úseků:
•

I.

736 511 568

•

II.

736 511 569

•

III.

736 511 570

Prosím, sledujte tyto informace – budou v případě potřeby dle vývoje situace aktualizovány.

