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VÁŽENÍ PŘÍBUZNÍ A OPATROVNÍCI NAŠICH KLIENTŮ,
na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY (ze dne 14. února 2021 č. 131) i nadále platí po dobu nouzového
stavu výjimka pro návštěvy v Domovech pro osoby se zdravotním postižením Sociálních služeb Vsetín, příspěvková
organizace, při splnění níže psaných podmínek.

VŠECHNY NÁVŠTĚVY MUSÍ MÍT PŘI VSTUPU DO DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
vlastní respirátor minimálně třídy FFP2 (KN95) bez výdechového ventilu, musí jej používat po celou dobu návštěvy
a dodržovat režimová opatření nastavená poskytovatelem.
HYGIENICKO – EPIDEMIOLOGICKÁ PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY KLIENTŮ V ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VSETÍN
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Všechny návštěvy musí být předem ohlášeny na konkrétní datum a čas. Pro telefonickou rezervaci návštěvy je
určena kontaktní osoba.
Všechny návštěvy budou časově omezeny na max. 30 minut.
K jednomu klientovi mohou najednou přijít max. dvě osoby a max. jedna návštěva denně.
Návštěvy se zdržují pouze na pokoji klienta, nebo v místnosti určené pro návštěvy. Při návštěvě je doporučeno
dodržovat vzájemný odstup 2 m a po celou dobu návštěvy je nutné mít vlastní respirátor minimálně třídy FFP2
(KN 95) bez výdechového ventilu.
V místnosti, která je určena pro návštěvy klientů, je prováděna zvýšená dezinfekce povrchů zaměřená zejména
na místa s častějším dotykem osob a je zajištěno průběžné větrání minimálně po dobu 10 minut. Dezinfekce
a větrání je rovněž provedeno po každé návštěvě na pokoji klienta.
Zakázány jsou návštěvy u klientů pozitivních na COVID-19 a v izolaci.
Individuálně jsou posuzovány návštěvy klientů v terminálním stádiu nemoci.

PRAVIDLA PRO VSTUP NÁVŠTĚV DO ZAŘÍZENÍ
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Každá návštěva musí projít pouze recepcí nebo přes určeného zaměstnance.
Pokud jste v posledních 90 dnech neprodělali onemocnění COVID-19, doporučujeme návštěvu po absolvování
RT-PCR vyšetření nebo POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, který není
starší více než 48 hodin.
Všechny návštěvy musí mít vlastní respirátor minimálně třídy FFP2 (KN 95) bez výdechového ventilu a při vstupu
do budovy si vydezinfikovat ruce.
Všem návštěvám bude změřena tělesná teplota. Při zvýšené teplotě nad 37 ° C nebude návštěva umožněna.
Každá návštěva bude zapsána do knihy návštěv.
Každá návštěva vyplní a odevzdá Čestné prohlášení o bezinfekčnosti, které je ke stažení na webových stránkách
organizace.

Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.

Mgr. Michaela Pavlůsková, ředitelka organizace
Ve Vsetíně dne 15. 2. 2021
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