Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace
Nádražní 268, 362 36 Pernink, IČ: 711 751 99

Opatření ředitele Domova č.1/2021
Na základě mimořádného opatření MZ ČR ze dne 5. listopadu 2021 č. j.: MZDR 14597/20214/MIN/KAN stanovuji od 15. 11. 2021 tímto opatřením tyto

podmínky pro návštěvy klientů Domova pro seniory v Perninku, p.o.
(dále jen „domov“),
Podmínky stanovuji z důvodu nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené
novým koronavirem SARS-CoV-2.
Dle výše uvedeného mimořádného opatření s účinností ode dne 15. listopadu 2021 od 00:00
hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se:
omezují u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory návštěvy
uživatelů tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele
prokáže poskytovateli sociálních služeb, že splňuje následující podmínky:
a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami PCR test s negativním výsledkem,
b) osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami antigenní test s negativním výsledkem,
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží tuto skutečnost certifikátem
o provedeném očkování
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního
testu neuplynulo více než 180 dní,
e) osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu
viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou) s negativním výsledkem..
Osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat
návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest
(nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný [s výjimkou dětí, které dosud nezahájily
povinnou školní docházku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest,
a s výjimkou dětí do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest
(nos, ústa), a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele.
Postup:
− Jakýkoli kontakt mezi klientem domova a další osobou (návštěvou) musí probíhat co
možná nejbezpečnějším způsobem, tak aby nedocházelo k dalšímu případnému šíření
onemocnění COVID-19.
− Pro návštěvy jsou stanoveny návštěvní hodiny:
ČTVRTEK a NEDĚLE od 14 do 16:30 hod.
Návštěvu je NUTNÉ předem objednat min. 1 den předem, a to ve všední dny na
tel. č. 736 650 067 (u sociální pracovnice)
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− Přijít na návštěvu k jednomu klientovi mohou ve stejném čase nejvýše dvě osoby.
− Návštěva může probíhat max. 30 minut. U jednoho klienta je možné uskutečnit
max. jednu návštěvu týdně.
− Budovy v Perninku i v Nejdku budou uzamčeny. Návštěva zazvoní a počká
na pracovníka domova.
− Každý návštěvník domova je povinen předložit doklad o bezinfekčnosti = certifikát
o očkování nebo provedeném testu, případně doklad od lékaře o prodělané
nemoci.
− Testy se v zařízení pro návštěvy neprovádějí.
− Každý návštěvník je povinen si nechat pracovníkem domova změřit teplotu.
Při naměřené teplotě nad 37 stupňů Celsia mu bude návštěva zakázána.
− Každý návštěvník má povinnost vyplnit dotazník o bezinfekčnosti. Vyplněný
a podepsaný dotazník předá personálu domova. Dotazník má platnost 7 kalendářních
dnů. Bez vyplněného dotazníku nelze vpustit návštěvu do zařízení. Pokud bude
součástí i nezletilá osoba nebo osoba, která není svéprávná nebo je omezena
na svéprávnosti, vyplní dotazník za tyto osoby jejich právní zástupce nebo opatrovník.
− Vzniknou-li pochybnosti, zda má ze zdravotních důvodů návštěva proběhnout,
rozhodne sloužící zdravotní sestra domova.
− Každý návštěvník je povinen použít dezinfekci umístěnou ve vestibulu domova.
− Každý návštěvník je povinen používat VLASTNÍ osobní ochranné pomůcky dýchacích
cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.
− Návštěva proběhne ve společenské místnosti (v místnosti max. dvě návštěvy – odstup
dva metry od sebe).
− Bydlí-li klient v jednolůžkovém pokoji, může návštěva proběhnout v jeho pokoji.
− Pokud se jedná o klienta imobilního, bydlícího na dvoulůžkovém pokoji, zajistí
personál domova oddělení návštěvy o dalšího obyvatele pokoje mobilní zástěnou.
− Všichni účastníci návštěvy musí mít po celou dobu nasazeny ochranné pomůcky !!!
− Po každé návštěvě provede pracovník domova dezinfekce ploch, kterých se dotýkají
ruce.
Toto opatření vchází v platnost dnem podpisu s účinností od 15. 11. 2021.
V návaznosti na výše uvedené opatření nařizuji trvalé uzamčení hlavního vchodu
na pracovištích v Perninku i v Nejdku.
V Perninku dne 10. 11. 2021
Bc. Alfréd Hlušek
ředitel DPS v Perninku, p.o.
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