Prohlášení o bezinfekčnosti
Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů
Seznámení s pravidly a opatřeními pro návštěvy u klientů
Návštěva (jméno a příjmení): ……………………………………………………………..
Telefonní číslo: ………………………………………….
Klient: ……………………………………………………

Prohlašuji, že:
• si nejsem vědom/a že bych byl/a v posledních dvou týdnech v kontaktu s osobami
potencionálně ohroženými nebo nakaženými onemocněním COVID-19
• jsem nenavštívil/a v posledních 30 dnech žádnou z rizikových oblastí v zahraničí,
zasaženou onemocněním COVID-19
• jsem byl/a seznámen/a s příznaky koronaviru a onemocněním COVID-19
a prohlašuji, že v posledních dvou týdnech se u mě neprojevily jakékoliv příznaky
virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti
a čichu apod.)
• v případě vzniku podezření na onemocnění COVID–19 nebo zjištění této nemoci
u mé osoby, či mých blízkých, oznámím toto neprodleně vedení Domova Mladá
v Milovicích a budu maximálně spolupracovat při trasování mého pohybu v areálu
domova.

Příznaky koronaviru a onemocnění COVID-19
Popis nového koronaviru a
onemocnění COVID-19

Koronaviry patří do velké skupiny virů, které vyvolávají
onemocnění u lidí, a to od běžného nachlazení až po těžší
průběh onemocnění. COVID-19 je infekční onemocnění
způsobené novým koronavirem (SARS-CoV-2)

Šíření viru

Lidé se mohou nakazit COVID-19 vdechováním infekčním
kapének, obsahujících virus od infikovaných lidí, kteří kašlou
nebo kýchají. Přenos je možný také kontaktem
s kontaminovanými povrchy a následným dotykem sliznic,
tedy nosu, úst či očí.

Symptomy onemocnění
COVID-19

Mezi hlavní příznaky patří: horečka, suchý kašel, obtížné
dýchání, dušnost, bolest svalů, bolest v krku, migrény,
únava, závratě a zvracení, průjem

Ochrana před nákazou
(obecně)

V případě podezření na
onemocnění

Abyste chránili sebe i ostatní, doporučuje se vyhýbat kontaktu
s lidmi, kteří vykazují známky onemocnění, zejména pokud
kašlou či kýchají. Noste roušku či respirátor.
Při kašli si zakrývejte ústa a nos kapesníkem nebo používejte
rukáv, nikdy ne dlaň ruky. Použitý kapesník ihned vyhoďte do
uzavřeného koše a umyjte si ruce mýdlem a vodou.
Nedotýkejte se nemytýma rukama obličeje, především očí,
nosu a úst.
Pravidelně si umývejte ruce mýdlem a vodou po dobu alespoň
20 sekund NEBO použijte desinfekci na bázi alkoholu a to
vždy po kašlání, smrkání, před jídlem a manipulací
s potravinami, po použití toalety, po dotyku s povrchy na
veřejných místech.
Při kontaktu s ostatními lidmi dodržujte vzdálenost minimálně
1,5 metr mezi vámi a ostatními, pokud je to možné (zejména
u lidí, kteří kašlou či kýchají).
Zůstaňte doma, nechoďte do práce a kontaktujte
zaměstnavatele. Dále se telefonicky obraťte na svého lékaře
a postupujte dle jeho pokynů.

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb.

Seznámil/a jsem se a souhlasím s Pravidly a opatřeními pro návštěvy u klientů
vydanými ředitelem Domova Mladá, dne 27. 5. 2020.

Beru na vědomí, že sdělením nepravdivých informací mohu ohrozit klienty nebo
zaměstnance Domova Mladá.

Milovice, dne……………………………………….
Naměřená tělesná teplota …………………………
Podpis návštěvníka: ……….………………………
Zápis a kontrolu provedl: ……………………………………

