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Opatření ředitelky organizace 1/2020
Pravidla pro návštěvy klientů Domova bez hranic Rumburk od 25. 5. 2020
Na základě Doporučeného postupu MPSV č. 10/2020 vydává ředitelka organizace následující
pokyny ohledně rozvolňování opatření přijatých v souvislosti s řešením pandemie v oblasti
sociálních služeb:
Návštěvy rodinných příslušníků, opatrovníků
•
•

Ředitelka organizace může s ohledem na provozní možnosti návštěvy omezit.
S tímto Opatřením ředitelky organizace budou prokazatelně seznámeni všichni
pracovníci a návštěvy. Pracovníci svým podpisem stvrdí, že se s pokyny seznámili (viz
příloha č. 1), návštěvy podepíší při příchodu Čestné prohlášení (viz. příloha č. 2), že
pokyny respektují.

Koordinace návštěv do zařízení
•
•
•

Návštěvy musí být koordinovány tak, aby nedocházelo k velké koncentraci cizích osob.
V částech budov nebo v pokojích u klientů s podezřením na onemocnění Covid - 19
nejsou návštěvy možné.
Návštěvy při příchodu obdrží jednorázovou roušku a při vstupu a odchodu do budovy
si budou desinfikovat ruce.

Omezení počtu návštěv, resp. osob a času návštěv, průběh návštěv
•
•
•

•
•
•

Návštěvou je osoba klientovi blízká, jeho příbuzný, ale i např. opatrovník, zaměstnanec
ÚP a další osoby.
Návštěvy mohou probíhat v režimu max. dvě osoby na jednoho klienta ve stejném
čase.
Každá osoba návštěvy bude dotazována na příznaky koronavirové nákazy a vyplní
Čestné prohlášení již před vstupem do prostor. Před vstupem do budovy se nahlásí
službu konajícímu personálu (použije zvonek). Za nezletilé osoby nebo osoby omezené
ve svéprávnosti vyplní Čestné prohlášení zákonný zástupce nebo opatrovník.
Každé osobě návštěvy bude před vstupem změřena teplota. Pokud bude mít osoba
tělesnou teplotu nad 37⁰ C nebo příznaky nemoci, nebude do objektu vpuštěna.
Návštěvy budou probíhat na pokoji klienta, v případě příznivého počasí venku mimo
ostatní klienty.
Po odchodu návštěvy personál vydesinfikuje prostory, kde se návštěva pohybovala.

V Rumburku dne 21. 5. 2020
JUDr. Ludmila Šlechtová, ředitelka

