PRAVIDLA NÁVŠTĚV V DOMOVĚ PRO SENIORY MÁCHOVA
Vážená paní, vážený pane,
níže naleznete pravidla návštěv v našich pobytových sociálních službách, která jsou platná od 9. 7. 2021 do
odvolání. Prosíme, abyste vzali na vědomí, že návštěvy probíhají stále v omezeném režimu z důvodu ochrany
zdraví nás všech.
Rozšířili jsme délku návštěv, abyste si strávený čas se svým blízkým maximálně užili.
V našem zařízení není nadále možné zajišťovat testování pro návštěvy. Proto Vás prosíme o zajištění testů
(antigenních, PCR) jiným způsobem, viz níže. Podstatné změny v pravidlech jsou níže označeny červeně.
Žádáme Vás o důsledné dodržování následujících pravidel:

JAK NÁVŠTĚVY PROBÍHAJÍ
A) VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ ČI PROSTORU PŘED VEŘEJNOU JÍDELNOU (V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ)
•

•
•

•

B)

V NÁVŠTĚVNÍ PROSKLENÉ MÍSTNOSTI V PŘÍZEMÍ BUDOVY (BEZ NUTNOSTI TESTU)

•
•
•
•

C)

návštěva je možná pouze po doložení negativního výsledku:
- PCR testu (platnost testu 7 dní od absolvování)
- antigenního testu (platnost testu do 72 hod od absolvování)
- antigenního testu schváleného MZ ČR pro sebetestování (test si provedete v recepci domova)
- antigenního testu provedeného zaměstnavatelem nejdéle před 72 hod (je třeba doložit
potvrzení od zaměstnavatele, příp. čestné prohlášení)
prosíme Vás, abyste si test zajistili prostřednictvím veřejného odběrového místa, viz nabídka níže,
děti mohou do prostor budovy vstoupit po provedení testu (např. ze slin či po odběru z přední části
nosní dutiny), test je nutno udělat před naším pracovníkem, příp. je možno doložit prohlášení
o negativním výsledku antigenního testu ze školy či čestné prohlášení zákonného zástupce
výjimky z testování mají osoby, které prodělaly onemocnění Covid – 19 a jsou v ochranné 180 denní
lhůtě (nutno doložit informaci o prodělání onemocnění a datum pozitivního testu), dále se požadavek
testování nevztahuje na osoby, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19, a doloží, že:
− od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně
14 dní, nebo
− od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně
14 dní
a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.
místnost je vybavena komunikačním zařízením,
po příchodu k budově (vedlejší vchod) zazvoňte na zvonek „recepce“ a nahlaste, že jdete na návštěvu,
pracovník recepce Vás vpustí do prostoru návštěvní místnosti,
pro komunikaci s Vaším blízkým mluvte co nejblíže k mikrofonu, zvuk se přenáší na druhou stranu
stěny. Pracovníkr Vám příp. bude nápomocný,
návštěvu můžeme nabídnout pouze v případě, kdy je klient schopen transportu do návštěvní
místnosti. Zároveň může být možnost transportu ovlivněna i aktuálním stavem či přáním klienta,
návštěva se tedy nemusí v domluveném čase uskutečnit, tuto informaci bychom Vám ideálně
zatelefonovali předem.

NA POKOJÍCH KLIENTŮ
• návštěva na pokoji je možná pouze v případě, je-li klient imobilní a není schopen transportu do

prostoru vyčleněného k návštěvám, příp. je možno navštívit klienta na jednolůžkovém pokoji.

OBJEDNÁNÍ NÁVŠTĚV

•

návštěvy objednávejte ideálně 2 dny předem na telefonním čísle 778 545 928 v čase 9 – 11 hod (prosíme
o dodržení této doby ve vazbě na rezervační systém).

DÉLKA A DÉLKA NÁVŠTĚV

•
•

od 14.00 hod do 16.45 hod s tím, že poslední návštěva proběhne od 16 hod,
doporučujeme délku návštěvy cca 45 minut, s ohledem na návštěvy, které budou následovat
Současně vás chceme požádat, abyste ideálně plánovali návštěvu v pracovních dnech, kdy máme
flexibilnější personální možnosti pro koordinaci návštěv.

OCHRANNÁ OPATŘENÍ

A)

VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ ČI PROSTORU PŘED VEŘEJNOU JÍDELNOU (V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ) A NA
POKOJÍCH KLIENTŮ

•

B)

při vstupu do budovy a po celou dobu návštěvy je nutné mít ochranu dýchacích cest, viz specifikace
níže, za vchodovými dveřmi je k dispozici dezinfekce na ruce. Po příchodu na recepci vám bude
změřena teplota (bude-li vyšší, než 37°C, nebude vám návštěva umožněna) a bude vám předáno
k podpisu čestné prohlášení. Po celou dobu návštěvy, prosím mějte nasazenou ochranu dýchacích
cest, a to respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, návleky na boty (v případě
návštěvy ve vnitřních prostorech), ochráníte tak své blízké (respirátor můžete mít vlastní, pouze vás
požádáme o vybalení z originálního balení až přímo na recepci).

V NÁVŠTĚVNÍ PROSKLENÉ MÍSTNOSTI V PŘÍZEMÍ BUDOVY

•
•
•

k dispozici je zde dezinfekce na ruce,
pro ochranu Vašeho zdraví doporučujeme mít nasazenou ochranu dýchacích cest,
návštěvy jsou z hlediska prostoru místnosti ideální v max. dvou osobách

PRŮBĚH NÁVŠTĚVY

•
•
•
•
•
•

vašeho blízkého za vámi doprovodí náš personál,
v případě návštěvy v prosklené místnosti vám ukáže způsob komunikace, příp. může být po celou dobu
návštěvy nápomocný pro asistenci s komunikačním zařízením,
po ukončení návštěvy vašeho blízké opět doprovodíme zpět na pokoj,
z rodiny je možná přítomnost max. 2 osob při jedné návštěvě,
v případě návštěvy na pokoji Vás žádáme, abyste využili výtah a nepohybovali se v jiných prostorách
mimo pokoj. Prosíme, abyste nevstupovali do prostoru druhého klienta a po celou dobu měli ochranné
pomůcky (na pokoji bude mezi druhým klientem umístěn paravan).
žádáme Vás, abyste dodržovali od ostatních klientů a jejich rodin rozestupy 2m.

DALŠÍ INFORMACE:
•

•

nebudete-li moci přijít na domluvenou návštěvu, prosíme, sdělte nám to včas (v pracovním týdnu na
výše uvedený kontakt pro objednávání návštěv, o víkendech a svátcích zdravotní sestře tel. 725 015 287),
další informace vám sdělí buď sociální pracovnice či vedoucí pracovníci jednotlivých služeb, kontakty
naleznete na našich webových stránkách www.cssp2.cz

NEJBLIŽŠÍ ODBĚROVÁ MÍSTA:
VFN Praha 2, Na Bojišti 1, Praha 2, tel. 725 912 401, 224 964 530, web www.vfn.cz/aktuality/odberove-centrumna-testovani-covid-19/
Poliklinika Agel, Italská 560/37, Praha 2, tel. 800 700 701, www.agellab.cz/odberova-mista-covid/stredocesky
AeskuLab k.s. odběrové místo, Kateřinská 1476/34, Praha 2 - Nové Město, telefon: 224 941 929, 800 737 383,
https://www.aeskulab.cz/odberova-pracoviste-laboratore

Přehled o dalších veřejných odběrových místech naleznete na webu https://covid.praha.eu/
Tým pobytových sociálních služeb Máchova

