Opatření ředitele DSS Slatiňany pro návštěvy
u klientů v DSS Slatiňany ode dne 5. 12. 2020
Tento pokyn vychází z Přílohy č. 4 usnesení vlády ze dne 18. 5. 2020 č. 555 (mimořádné
opatření ministerstva zdravotnictví) a z Doporučeného postupu č. 10/2020 vypracovaného
Odborem sociálních služeb a sociální práce MPSV účinného od 25. 5. 2020

Návštěvy rodinných příslušníků, opatrovníků, dobrovolníků a dalších osob
1. Příchozí návštěvy se seznámí s Pravidly pro návštěvy v DSS Slatiňany
účinnými od 5. 12. 2020 a potvrdí tuto skutečnost svým podpisem
v Dotazníku a čestném prohlášení o bezinfekčnosti.
2. Jakýkoli kontakt mezi uživatelem pobytového zařízení a další osobou
(návštěvou) musí probíhat co možná nejbezpečnějším způsobem, a to tak
aby nedocházelo k dalšímu případnému šíření onemocnění COVID-19.
3. Koordinace návštěv musí být organizována tak, aby nedocházelo ke
koncentraci cizích osob.
4. V částech budovy nebo pokojích, které jsou v karanténě (suspektní klienti),
či izolaci (klienti s potvrzenou nákazou) nejsou návštěvy možné (výjimkou
jsou osoby v terminálním stádiu).
5. Návštěvy musí mít respirátor min. třídy FFP2 (KN 95) bez výdechového
ventilu nebo vyšší a při vstupu do budovy a odchodu z budovy si
vydezinfikují ruce.
6. Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě dospělé osoby na
jednoho uživatele ve stejném čase. Výjimky jsou možné pouze v
odůvodněných případech, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu
a doprovod.
7. Každá navštěvující osoba je vždy před vstupem do zařízení dotazována na
symptomy koronavirové nákazy vyplněním Dotazníku a čestného
prohlášení o bezinfekčnosti. Bez vyplněného výše uvedeného dokumentu
nebude návštěva vpuštěna do zařízení. Pokud budou součástí návštěvy i

nezletilé, osoby nebo osoby, které nejsou svéprávné, nebo jsou omezené na
svéprávnosti, vyplní dotazník za tyto osoby jejich právní (zákonný)
zástupce, nebo opatrovník.
8. Navštěvující osobě bude při vstupu do zařízení změřena pracovníkem DSS
Slatiňany tělesná teplota, kterou tento pracovník zapíše do Dotazníku a
čestného prohlášení o bezinfekčnosti a tento zápis potvrdí svým podpisem.
Pokud má navštěvující osoba teplotu 37,0 °C nebo vyšší, nebo má jakýkoliv
jiný pozitivní příznak nemoci, je návštěva klienta DSS Slatiňany zakázána.
V takovémto případě ji pracovník DSS Slatiňany neumožní.
9. Omezení návštěv se i nadále nevztahuje na osoby v terminálním stádiu.
10.Pokud je to možné, klient používá roušku.
11.Pokud je to možné, měly by návštěvy probíhat ve venkovních prostorách
zařízení (zahrada, pergola, zahradní altán apod.) nebo v jednolůžkových
pokojích.
12.V případě návštěvy klienta na dvoulůžkovém pokoji, musí s návštěvou
souhlasit spolubydlící klient a na tuto dobu opustit pokoj.
13.V průběhu návštěvy je nutné dodržovat odstup min. 2 metry mezi různými
osobami s výjimkou rodinných příslušníků, resp. návštěvy. Kontakt mezi
uživatelem a návštěvou na kratší vzdálenost je možný jen v odůvodněných
případech a doporučuje se po co nejkratší dobu.
14.Po každé návštěvě musí být pracovníky provedena dezinfekce ploch,
kterých se dotýkají ruce, prostředkem s virucidním účinkem.
15.Po každé návštěvě (případně i v jejím průběhu) zajistí pracovník DSS
Slatiňany větrání dané místnosti či pokoje.

Ve Slatiňanech dne 3. 12. 2020
Miroslav Kubín
ředitel

