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Vážené rodiny, přátelé Drachtinky, žadatelé o sociální službu,
dovolte mi touto cestou poskytnout Vám informace k realizaci návštěv v návaznosti
na preventivní opatření s šířením nákazy Covid-19 v našem Domově.
Veškerá opatření se nastavují v souladu s platnými vládními opatřeními:
ZÁKAZ VYCHÁZENÍ – dle usnesení vlády ČR ze dne 21. 12. 2020, č. 1370 se
obnovuje zákaz vycházení, který byl zrušen nařízením vlády ze dne 14. 12.
2020, číslo: 1325. Podmínky omezení vycházení jsou stanoveny po dobu trvání
nouzového stavu.
Vycházkou se nerozumí procházka v objektu Domova seniorů Drachtinka –
areál zahrady Domova.
Vycházka –
- Vycházka mimo areál Domova je sjednána s minimálním předstihem 24 hodin
před zahájením se sociálním pracovníkem. Tel.: 724 894 170, 469 318 022.
- Klient před zahájením vycházky podepíše seznámení o následných opatřeních
spojených s návratem do Domova.
- Klient si na dobu vycházky zakoupí respirátory, 1 den = 2 respirátory FFP2 na
recepci Domova, respirátory používá během pobytu.
- Klient bezprostředně po návratu z pobytu mimo zařízení bude ubytován
v odděleném prostoru – covid zóna v suterénu Domova.
- Po 72 hodinách od ukončení vycházky bude proveden první POC test, který
bude zopakován za další 3 dny.
K ukončení izolace v covid zóně bude přistoupeno v případě negativních výsledků
obou testů POC.
Domov senior Drachtinka má aktuálně kapacitu šesti míst v oddělených prostorách.
Klient po dobu vycházky používá respirátor třídy FFP2, který si zakoupí na recepci
Domova.
Procházka v zahradách Domova je umožněna všem klientům. Klienti, kteří jsou
schopni se na procházku připravit sami, nahlásí pouze ošetřovatelskému personálu
svůj odchod na procházku. Při procházce nutnost používání respirátoru FFP2.
Klientům, kteří potřebují k realizaci procházky součinnost personálu - vycházku
domlouvá rodina se sociálním pracovníkem tel.: 724 894 170 min. 24 hod předem.
Na přípravu klienta k procházce musí být vyčleněn ošetřovatelský personál, je třeba
respektovat personální možnosti Domova, nemůžeme vyhovět vždy, naší povinností
je péče o všechny klienty domova.
Pokud se klient vzdálí z areálu Domova (zahrady) je Domov povinen přistoupit ke
karanténě v režimu Vycházky, jak je popsáno výše.
V případě naplnění kapacity izolace, přistupuje Domov k izolaci na pokoji, pokud jde
o dvoulůžkový pokoj, je do izolace uvalen i spolubydlící.
Prosíme rodiny, aby před zahájením vycházky klienta mimo Domov seniorů
Drachtinka zvážili, zda klientovi nehrozí kontakt s covid pozitivním člověkem.
Během vycházky nevystavujte klienta riziku nákazy, dbejte na používání
ochranných prostředků a dezinfekci rukou, minimalizujte blízký fyzický
kontakt.
Velice děkujeme za respektování pravidel a spolupráci s personálem.
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Zároveň děkujeme za nastavení zodpovědného přístupu při realizaci vycházky.
Váš přístup ovlivňuje život nejen Vašich blízkých, ale zároveň všech obyvatel a
zaměstnanců Domova.
ZÁKAZ NÁVŠTĚV NADÁLE PLATÍ – dle usnesení vlády ČR ze dne 30. listopadu
2020, č. 1264, možné výjimky jsou u:
- 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.
Zákaz návštěvy podle tohoto bodu se nevztahuje na třetí osobu v případě, že se
podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru
SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem, přičemž tento požadavek se
nevztahuje na osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením
návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru
SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, a osoby, které
v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a
doloží o tom doklad; osoba splňující tento požadavek může vykonat návštěvu za
podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích
cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, a
při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele.
Vláda ČR vydala 20. 11. 2020 Usnesení č. 1196, kterým prodloužila zákaz
návštěv v pobytových zařízeních sociálních služeb do 23. 12. 2020.

Podmínky pro návštěvy s udělenou výjimkou
-

-

-

-

-

-

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 je ihned po příchodu do budovy dezinfikuje ruce, obléká
návštěvnický jednorázový plášť a respirátor. Po celou dobu návštěvy
ochranné pomůcky nesvléká.
Povinností návštěvy je zakoupit respirátor FFP2 na recepci Domova.
Návštěva hlásí svůj odchod na recepci, odevzdává visačku, v případě, že je
uskutečňována na pokoji, dochází k dezinfekci a větrání místnosti.
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Pokyny pro návštěvy
testování návštěv.

s prodělaným

onemocněním

Covid-19,

Dny vyhrazené pro návštěvy jsou úterý, čtvrtek, pátek.
Doba vyhrazená pro návštěvy je 14:00 – 16:30 hodin.
Na úhradě POC testování se návštěvník nepodílí, POC test hradí Domov
seniorů Drachtinka.
-

Rezervace návštěvy na recepci Domova je potřeba minimálně 24 hodin před
realizací návštěvy, tel. 469 315 871.
Při telefonické rezervaci budete recepční poptáni na otázky ohledně Covid-19:

1. Prodělal jste onemocnění Covid-19 v předcházejících 90. dnech před
plánovaným dnem návštěvy? = Nutné doložit potvrzením od lékaře.
2. Absolvoval jste nejpozději 48 hodin před plánovaným termínem návštěvy POC
nebo RT-PCR test na Covid-19 s negativním výsledkem? Pokud ano, je nutné
předložit SMS o negativním výsledku testu nebo potvrzení.
3. Jste návštěvou, která se podrobí testování POC testem před samotným
zahájením návštěvy?

Pokyny pro návštěvy, které se podrobí testování POC testem
v Domově
-

-

-

Vstup do Domova spodním vchodem pro invalidy.
U vstupu dezinfekce rukou, ochrana dýchacích cest.
Testování probíhá v suterénu v ordinaci.
Dodržujte sjednanou dobu testování, máme pro Vás vyčleněného
zdravotnické pracovníka!
Termín POC testu Vám sdělí recepční při sjednání návštěvy.
Děti nemají výjimku z testování.
Před zahájením testování podepisujete čestné prohlášení Covid-19,
informovaný souhlas o zdravotnickém výkonu, souhlas se zpracováním
osobních údajů.
Dbáte pokynů odběrového pracovníka.
Negativní výsledek testování – z odběrové místnosti se dostavíte na recepci,
zakoupíte respirátor FFP2, který máte po celou dobu návštěvy na dýchacích
cestách.
Návštěva je uskutečňována pouze na sjednaném místě.
Pozitivní výsledek POC testu – nejste vpuštěni do Domova, kontaktujete
svého ošetřujícího lékaře a postupujete dle jeho pokynů (test RT-PCR).

Kontakt na vedoucí zdravotní sestru Ivanu Volfovou je 724 748 568.
V Hlinsku, dne 22. prosince 2020
Miroslava Kábelová
ředitelka
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