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PRAVIDLA NÁVŠTĚV NA Odlehčovací službě
v souvislosti s COVID 19 opatřeními


Návštěvu uživatele odlehčovací služby může absolvovat osoba:
a) která absolvovala nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR test 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 prodělali
onemocnění COVID 19 a doloží o tom doklad, osoby, které jsou pravidelně testovány
samotestovacími testy POC v rámci zaměstnavatele a doloží čestné prohlášení.
b) která jde navštívit uživatele, který má omezenou svéprávnost, je osobu se
zdravotním postižením nebo to vyžaduje její psychický stav či sociální situace nebo je
v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.



Vyhodnocení a stanovení podmínky návštěvy uvedené výše je v kompetenci týmu
sociálního pracovníka a vedoucího.



Návštěvy se objednávají minimálně 1 den dopředu telefonicky. Za návštěvu
se považuje i příjezd či odjezd uživatele. Maximální počet osob na návštěvě
je omezen na 2 osoby na 1 uživatele. V jeden okamžik může být
realizována návštěva ve vnitřních prostorech pouze u jednoho uživatele,
a to na dobu 60 minut.



Během návštěvy má osoba na návštěvě povinnost mít přes nos a ústa RESPIRÁTOR
FFP2 NEBO KN95, a to po celou dobu návštěvy. Návštěva se nesmí vzdalovat
z pokoje/návštěvní místnosti.



Ohlášenou návštěvu zapíše službu konající pracovník do kalendáře návštěv, pro tento
účel speciálně zřízený a postavený v pečovatelně na stole.



Vstupní výtahové dveře jsou v přízemí uzamčené, návštěvy mají povinnost zvonit na
pracovníky. Službu konající pracovník sjíždí po zazvonění pro návštěvu dolů do
přízemí, zde PŘED VSTUPEM DO BUDOVY změří návštěvníkovi/návštěvníkům teplotu,
nechá podepsat čestné prohlášení, které návštěva podepíše před realizací návštěvy.



Pokud bude návštěvě naměřena teplota = nebo vyšší než 37,0 stupňů
Celsia, NEBUDE NÁVŠTĚVA USKUTEČNĚNA. Pracovníci mohou zvýšenou
teplotu ověřit přeměřením rtuťovým či digitálním teploměrem.
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Za příznivého počasí, a pokud to zdravotní stav uživatele dovoluje, probíhá návštěva
venku před budovou zařízení. Zde je možné využít lavičky vedle budovy, případně
nedaleký park. Venku je doporučená návštěva 60 minut.



Každá návštěva má povinnost před vstupem do výtahu si VYDEZINFIKOVAT RUCE
připravenou dezinfekcí.



Po skončení návštěvy zazvoní na službu konajícího pracovníka a tento ji doprovodí
k výtahu.



Pokud bude chtít návštěva využít WC, použije WC vyhrazené pro pracovníky, po
použití pracovník zajistí dezinfekci sanitárních zařízení, madel a kliky.



Návštěvy jsou možné i na třílůžkovém pokoji, vždy však platí, že v současné chvíli
může mít návštěvu pouze jeden uživatel. Pracovníci zabezpečí oddělení ostatních
uživatel v lůžku paravánem a odstup od návštěvy alespoň 2 m.



Na dvoulůžkovém pokoji, pokud jsou obsazena obě lůžka, se návštěva uskuteční
v místnosti, která bude pro ohlášenou návštěvu v danou chvíli vyhrazena. Po každé
návštěvě provede službu konající pracovník základní dezinfekci ploch a klik, místnost
důkladně vyvětrá.



Může se stát, že z nařízení krizového týmu mohou být návštěvy omezeny či zcela
zakázány. Pak včas informujeme klienty nebo jejich rodiny.

Zpracovala dne 7. 4. 2021
Mgr. Petra Petková
vedoucí sociální pracovník Odlehčovací služby

