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Vážené rodiny, přátelé, žadatelé o sociální službu,
Domovu seniorů Drachtinka byla Krajskou hygienickou stanicí zrušena nařízená
karanténa, která byla na Domov v říjnu uvalena z důvodu šíření epidemie Covid -19.
Dovolte mi touto cestou poskytnout Vám informace k návštěvám a epidemiologickým
opatřením v našem Domově.
Veškerá opatření nastavuje v souladu s platnými vládními opatřeními:
ZÁKAZ NÁVŠTĚV – usnesení vlády ČR ze dne 8. října 2020, č. 998 – stále platí,
možné výjimky:
- uživatelů s omezenou svéprávností,
- uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením,
- uživatelů, pokud to vyžaduje jejich psychický stav,
- uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.
Podmínky pro návštěvy ve výjimečných situacích
-

-

-

-

-

-

Výjimka je projednávána ve spolupráci – sociální pracovník, vedoucí
ošetřovatelské péče, zdravotní pracovník a lékař Domova. Výjimku potvrzuje
ředitelka Domova.
Konkrétní podoba, čas a délka trvání návštěvy, po udělení výjimky, je
sjednána předem telefonicky s vedoucí přímé péče paní Sylwiou Pilnou, tel.
724 905 690.
Příchod do Domova probíhá pouze přes recepci. Pracovnice recepce nejsou
kompetentní k udělení výjimky a vpuštění do Domova bez předem
domluvených pravidel.
Přeměření tělesné teploty, nevpuštění při teplotě vyšší 37,01°C.
Návštěva nesmí vykazovat symptomy onemocnění, vyplňuje covid dotazník.
Návštěva, pokud okolnosti dovolí, je uskutečněna ve venkovních prostorách –
zahrada, terasa. V případě, že zdravotní stav nebo počasí neumožní návštěvu
ve venkovních prostorách, je telefonicky individuálně sjednán jiný prostor, kde
návštěva proběhne.
Návštěva je uskutečněna v max. počtu dvou návštěvníků.
Návštěva ihned po příchodu do budovy dezinfikuje ruce, obléká návštěvnický
jednorázový plášť a respirátor, cena setu činí 50 Kč. Po celou dobu návštěvy
ochranné pomůcky nesvléká.
Návštěva hlásí odchod na recepci, odevzdává visačku, v případě, že je
uskutečňována na pokoji, dochází k dezinfekci a větrání místnosti.

ZÁKAZ VYCHÁZENÍ – usnesení vlády ČR ze dne 12. října 2020, č. 1029 – po dobu
trvání nouzového stavu platí zákaz vycházení všem osobám, kterým jsou
poskytovány sociální služby domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem.
Zákaz vycházení platí mimo objekt či areál zařízení, v případě Domova seniorů
Drachtinka k objektu domova náleží přilehlá zahrada. Zákaz se nevztahuje na
uživatele, u kterých by došlo tímto nařízením k vážnému ohrožení zdravotního nebo
psychického stavu. Výjimku z důvodu zdravotního a psychického stavu posuzuje
praktický lékař nebo psychiatr, psycholog.
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Zákaz se netýká zaměstnanců a situací, kdy je nutné, aby uživatel navštívil lékaře,
zdravotnické zařízení, účastnil se jednání soudů, či jiných institucí veřejné správy.

Jak se vidět, pohovořit s Vašimi blízkými pokud nespadají do kategorie výjimek, pro
které se zákaz návštěv nevztahuje?
-

Návštěva u recepce domova „přes dveře“. Setkání si domluvte s vedoucí
přímé péče paní Sylwií Pilnou, tel. 724 905 690.
Komunikace přes video hovor, kterou Vám zprostředkují aktivizační
pracovníci, tel.: 725 990 615, paní Miluše Štiková.
Telefonický kontakt, zprostředkování přes vedoucí aktivizaci paní Štikovou.

Jak můžete udělat radost nebo potěšit Vaše blízké?
-

Zaslat balíček.
Zaslat pohled.
Napsat dopis.
Poslat fotografie.

Drobné radosti můžete poslat poštou nebo ponechat na recepci Domova.
Velice děkujeme za pochopení a respektování pravidel.
Miroslava Kábelová
ředitelka
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