METODICKÝ POKYN č. 3
Platný od 8. 6. 2020
Doporučení k průběhu návštěv po rozvolnění zavedených opatření
Bezpečnostní hygienická opatření:
1. Návštěva je umožněna v počtu 2 dospělé osoby v jeden čas za jedním klientem. Dětem do 15
let věku jsou návštěvy zakázány.
2. Návštěva musí mít svoji roušku a u vrátnice provést řádnou dezinfekci rukou.
3. Vyplní návštěvní list (výhodou již vyplněný list předem, ke stažení na webových stránkách
domova) a bude jí změřena tělesná teplota. Pokud bude naměřená tělesná teplota vyšší než
37 stupňů, nebude návštěva umožněna.
4. Klient, který návštěvu přijímá, musí mít rovněž roušku.
5. Návštěva není umožněna u klienta, který je umístěn v izolaci.
6. Při návštěvě je třeba dodržet rozestup minimálně 2 metry mezi různými osobami s výjimkou
rodinných příslušníků.
7. Mezi jednotlivými návštěvami je třeba řádně větrat a desinfikovat povrchy.
Organizace návštěv:
1. Návštěvy v DS Lukov mohou probíhat po celý den.
2. Doporučujeme návštěvu u jednoho klienta omezit na dobu 60 minut.
3. Doporučujeme, aby na dvoulůžkovém pokoji ve stejném čase probíhala návštěva pouze
u jednoho klienta.
4. Po návštěvě je třeba celý pokoj řádně vyvětrat a vydesinfikovat.
5. K návštěvě klienta je vhodné maximálně využít venkovní prostory.
Opuštění domova:
1. Klienti mohou v rámci volného pohybu opustit zařízení. V případě, kdy klient opouští zařízení
na dobu delší než 1 hodina, je třeba tuto skutečnost nahlásit vedoucí oddělení.
2. Klientovi bude při návratu měřena tělesná teplota. Vyplní dotazník a čestné prohlášení, že
nebyl ve styku s osobami, které vykazovaly příznaky onemocnění Covid-19. Podle rizika
rozhodne vrchní sestra po návratu o tom, zda bude klient v režimu izolace po dobu 5 dní.
Upozornění:
1. Žádáme návštěvníky, kteří prokazatelně přišli do kontaktu s osobou, která trpí onemocněním
COVID-19 nebo na ni byla uvalena karanténa, aby návštěvu u klienta nerealizovali.
2. V případě, že se po jejich návštěvě vyskytnou zdravotní obtíže s podezřením, či potvrzeným
pozitivním výsledkem na Covid-19, aby neprodleně o této skutečnosti informovali zařízení.
3. V případě změny nebo zhoršení epidemiologické situace si vyhrazujeme právo na úpravu
pravidel průběhu návštěv či úplného zákazu návštěv.
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