Domov Mladá
poskytovatel soc.služeb

NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ MLADÁ
Aktualizace k 1. 7. 2020
dle mimořádných opatření MZ ČR a usnesení vlády vydaných
aktuálně pro boj s šířením koronaviru a onemocnění COVID-19
•

Návštěvu (den a čas) je třeba alespoň jeden den předem telefonicky domluvit se
sociální pracovnicí (tel. 722 416 737), v době od 7 do 14 hodin.

•

Z důvodu usměrnění celkového počtu návštěvníků je trvání návštěvy omezeno na
1 hodinu, pokud se návštěva uskuteční ve vnitřních prostorách Domova Mladá a 1 – 3
hodiny, pokud bude návštěva probíhat ve venkovních prostorách.

•

Návštěvy jsou možné po celý týden (pondělí až neděle) v rozmezí od 13 do 16 hodin.

•

Návštěvy probíhají v režimu jedna návštěva pro jednoho uživatele v jeden den a max.
2 dospělé osoby.

•

Bez předchozí registrace se návštěva nemůže uskutečnit.

•

Návštěvy probíhají ve venkovních prostorách. V budově pouze v ojedinělých
případech, za dodržení hygienických opatření.

•

Domluvená návštěva se ohlásí u zvonků na příslušné oddělení a dojde k hlavnímu
vchodu.

•

Návštěva musí být vybavena vlastní rouškou.

•

Každá navštěvující osoba bude dotazována na symptomy koronavirové nákazy, vyplní
čestné prohlášení o bezinfekčnosti, prokazatelně se seznámí s informovaným
souhlasem se zpracováním osobních údajů a opatřeními pro návštěvy klientů.

•

Návštěva se při vstupu do budovy podrobí měření teploty, pokud bude mít návštěvník
teplotu 37,0 °C a výše, nebo příznak respirační infekce, resp. COVID-19, nebude mu
vstup umožněn. Nerespektování bude považováno za ohrožení života a zdraví klientů
Domova Mladá.

•

Všechny návštěvy budou registrovány (datum, čas, jméno) – zajistí pracovník domova.

•

Návštěvě nebude umožněn vstup na pokoje uživatelů.

•

Zaměstnanci v přímé péči zajistí a připraví uživatele k návštěvě.
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•

Návštěvy budou využívat pro setkání zahradu (altán, lavičky) nebo dle svého uvážení
procházku v okolí Domova Mladá (např. přilehlý lesopark, nedoporučujeme návštěvy
obchodů, vnitřních prostor restaurací a cukráren a místa s velkou koncentrací lidí).
Pouze za zhoršeného počasí může návštěva probíhat v hale, v přízemí Domova
Mladá, kde bude připraveno posezení pro max. 2 návštěvy současně.

•

Návštěva si ve vnitřních prostorách roušku nesmí po dobu setkání sejmout. Uživatel
má roušku, pokud mu to jeho zdravotní stav dovoluje. Návštěva je povinna se zdržet
veškeré konzumace.

•

Při návštěvách musí být dodržen odstup min. 2 metrů mezi různými osobami s
výjimkou rodinných příslušníků (návštěvy).

•

Po každé návštěvě bude prováděna pracovníky Domova dezinfekce ploch, kterých se
dotýkají ruce návštěvníků a míst určených k posezení návštěv.

•

Některá omezení návštěv se nevztahují na klienty v mimořádně zhoršeném nebo
imobilním zdravotním stavu. V těchto případech se domluvené návštěvy realizují na
pokojích, na dvou a vícelůžkových pokojích jsou zajištěny paravány nebo jiné přepážky
oddělující prostor návštěvy od lůžek ostatních klientů. Na daném pokoji může být
současně pouze jedna návštěva.

•

Donesené balíčky mohou obsahovat pouze trvanlivé potraviny v originálních obalech.

•

Toalety pro návštěvy jsou k dispozici v hale v přízemí.

•

Odjezdy uživatelů do domácí péče jsou možné, preferujeme dlouhodobější pobyty, a
to z důvodu zamezení častým odjezdům a návratům do zařízení a zavlečení nákazy.
Apelujeme na dodržování hygienických opatření a dodržování epidemiologických
doporučení.

•

Návrat zpět do zařízení z domácí péče je možný pouze po předložení čestného
prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (k dispozici
v Domově Mladá) a po změření teploty a vizuální kontrole příznaků respirační či jiné
virové nákazy. Pokud bude mít klient teplotu 37,0°C a více, nebude vpuštěn zpět do
zařízení.

. V Milovicích dne 1. 7. 2020

Miloslav Müller
ředitel
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