Instrukce pro uskutečnění návštěv
Návštěvy v DS POHODA Chválkovice se do odvolání omezují takto:
1) Návštěvy v DS POHODA Chválkovice se smějí konat od 25. 5. 2020.
2) Návštěvu u jednoho klienta smí absolvovat maximálně 2 osoby za den. Zvířata nemají do
zařízení přístup.
3) Příchod návštěv se uskuteční v době od 9,00-11,00 a 13,00 – 16,00 hod. pondělí – neděle.
Nejpozdější možný vstup návštěvy na oddělení s předáním Dotazník k bezinfekčnosti –
čestné prohlášení s přeměřením teploty může být v 16,00 hod.
4) Ukončení návštěv bude nejpozději v 18,00 hod. V případě vícelůžkových pokojů je nutno
zvážit délku návštěvy s ohledem na spolubydlícího.
5) Všechny návštěvy vždy vstupují hlavní bránou, kde vyplní dotazník na vrátnici.
6) Návštěvy musí mít na obličeji roušku po celou dobu návštěvy a při vstupu do budovy a
odchodu z budovy si budou dezinfikovat ruce.
7) Všechny návštěvy se musí ohlásit na sesterně nebo vyčkat příchodu ošetřujícího personálu při
vstupu na oddělení a absolvovat měření teploty. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad
37,0° C nebo pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána. Pracovník zaznamená tuto
skutečnost do dotazníku.
8) Návštěvy odevzdají vyplněný dotazník obsluhujícímu personálu a pak mohou navštívit
klienta.
9) Návštěvy na vícelůžkových pokojích musí probíhat tak, aby nedošlo ke kontaktu cizích osob.
Návštěvy převezou klienty těchto pokojů do parku, na balkon nebo personál použije
v individuálních případech paravány.
10) Návštěvy jsou povinny se řídit pokyny ošetřujícího personálu.
11) Návštěvy nemohou vstupovat na pokoje nebo oddělení klientů, kteří jsou v karanténě. (Pokoj
nebo oddělení bude označen)
12) Pokud je to možné, klient je zabezpečen rouškou.
13) Pokud je to možné, měly by návštěvy probíhat ve venkovních prostorách zařízení (zahrada,
společná terasa apod.) nebo v jednolůžkových pokojích anebo ve společenské místnosti.
14) Návštěvy dodržují odstupy min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných
příslušníků. Kontakt mezi klientem a návštěvou na kratší vzdálenost je možný jen v
odůvodněných případech a doporučuje se co nejkratší dobu.
15) Po každé návštěvě na pokoji nebo ve společenské místnosti musí být provedena dezinfekce
ploch, kterých se dotýkají ruce prostředkem s virucidním účinkem.
16) Po každé návštěvě (případně i v jejím průběhu) je nutné větrání dané místnosti či pokoje.
17) U klientů v terminálním stavu může ředitel prostřednictvím vedoucí zdravotního úseku
umožnit návštěvu i mimo tato opatření.
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