Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace
789 62 Olšany 105

Pravidla pro návštěvy klientů v Domově Paprsek Olšany
Návštěvy klientů jsou umožněny za přísného dodržování hygienických opatření a následujících
pravidel:
• rezervace termínu - návštěva do Domova se telefonicky nahlásí, budou ji podány veškeré
potřebné informace, návštěva navrhne termín příjezdu a čas (max. 2 hodiny), pracovník zjistí,
zda je navrhovaný termín volný, popř. navrhne termín jiný, pracovník zaznamená informace
do tabulky v IP složce, která je k dispozici na ploše všech PC v Domově Paprsek
• návštěvní dobu je možno rezervovat ve všední dny mezi 13 - 16 hodinou, o víkendech
dopoledne mezi 9 - 11 hodinou a odpoledne mezi 13 - 16 hodinou
• návštěva nevstupuje samostatně do budovy, zazvoní a vyčká příchodu pracovníka
• k návštěvám bude používán pouze Hlavní vchod, označený písmenem ,,D“
• návštěvy budou probíhat ve vstupních prostorách Domova, kam budou pověřeným
pracovníkem uvedeny a vyčkají příchodu klienta
• každá navštěvující osoba je dotazována na symptomy koronavirové nákazy a svým podpisem
potvrdí správnost údajů do připraveného dotazníku ještě před vstupem do Domova;
bez vyplněného dotazníku nebude návštěva do Domova vpuštěna; pokud budou součástí
návštěvy i nezletilé osoby nebo osoby, které jsou omezeny ve svéprávnosti, vyplní dotazník za
tyto osoby jejich právní zástupce nebo opatrovník
• navštěvující osobě musí být při vstupu změřena teplota, pokud má navštěvující osoba teplotu
nad 37,0 °C nebo pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána
• návštěvy musí mít vlastní ochranné prostředky po celou dobu návštěvy (respirátor FFP 2 nebo
KN 95 bez výdechového ventilu - originálně zabalený, rukavice), při vstupu do budovy a
odchodu z budovy si budou dezinfikovat ruce
• návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě dospělé osoby na jednoho klienta, výjimky
jsou možné pouze v odůvodněných případech, např. když navštěvující osoba potřebuje
podporu a doprovod
• testování není potřeba, ale v zájmu ochrany zdraví našich klientů a zaměstnanců
doporučujeme provedení POC test na přítomnost antigenu, případně RT- PCR vyšetření, které
proběhlo nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy, a to s negativním výsledkem
• případné dovezené dary mohou být pouze v originálním balení
• pokud je to možné, klient používá roušku
• po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce
prostředkem s virucidním účinkem a místnost bude vyvětrána

Tato pravidla mohou být měněna rozhodnutím ředitelky DOZP Olšany dle vývoje epidemiologické
situace a aktuálního doporučení MPSV ČR.
Jakýkoli kontakt mezi klientem pobytového zařízení a další osobou (návštěvou) musí probíhat co
možná nejbezpečnějším způsobem, tak aby nedocházelo k dalšímu případnému šíření onemocnění
COVID_19.
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Odjezdy a příjezdy klientů
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při návratu z pobytu mimo Domov Paprsek bude vyžadováno písemné potvrzení tiskopisu
"Prohlášení při návratu z pobytu mimo zařízení". Prohlášení učiní opatrovník, příp. jiná osoba,
která o klienta pečovala v prostředí mimo Domov Paprsek
osobě přebírající si klienta na pobyt mimo Domov bude doporučeno, aby před návratem zpět
do zařízení využila možnost plošného celorepublikového testování od 18. 12. 2020 do 15. 1.
2021 a nechala klienta nejpozději 48 hodin před návratem podrobit POC testu na přítomnost
antigenu viru SARS CoV-2 a doložila nám doklad o negativním výsledku tohoto testu
pokud nebude tento doklad při návratu předložen, bude v zájmu ochrany zdraví klientů a
bezpečnosti zaměstnanců antigenní POC test se souhlasem doprovodu proveden v našem
zařízení proškolenou zdravotní sestrou
v době příjezdu musí mít klient i jeho doprovod vlastní ochranné prostředky
po příjezdu klienta budou jeho osobní věci a prádlo vydesinfikovány

V Olšanech 15. 12. 2020

