DOMOV PRO SENIORY
__________________________________________________
P.O.Box 100, Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4 – Háje
Telefon: 603 205 396, email: soc@jmsoc.cz

„Když už to doma nezvládáte.“

Návštěvní řád v době nouzového stavu podle doporučeného
postupu MPSV č. 17
V době od 7.12.2020 umožňujeme podle doporučeného postupu MPSV číslo 17 vydaného
dne 2.12.2020 návštěvy v domově pro seniory Janouchova každý den v čase od 13.00 do
16.00. . Návštěva si musí předem rezervovat datum a čas návštěvy buď telefonicky na tel.603
205 396, nebo emailem na michaela.svobodova@jmsoc.cz u sociální pracovnice Bc. Michaely
Svobodové.
V současné době jsme schopni zajistit bezplatné testování antigenními POC testy, proto je
možné umožnit návštěvu i těm, kteří nemají doklad o testování PCR testy na odběrových
místech s platností max.48 hodin. Je nutné při rezervaci termínu sdělit sociální pracovnici, že
návštěva bude mít zájem o provedení testu.
Osoby, které doloží písemné potvrzení o testování, musí splňovat tyto podmínky: test PCR
nebo POC s negativním výsledkem, který není starší 48 hodin a nebo písemné potvrzení o
tom, že rodinný příslušník prodělal Covid 19 s pozitivním výsledkem max. před 90 dny a ne
méně než 10 dní.
Před vstupem do zařízení je návštěva povinná doložit výše zmíněné, nebo se nechat
otestovat, podepsat informovaný souhlas s provedením testu, čestné prohlášení, souhlas
GDPR. Bez těchto dokumentů není možné návštěvu umožnit.
Návštěva je povinná mít po celou dobu návštěvy nasazený respirátor FFP2, KN95 nebo
respirátor FFP3 bez výdechového ventilu a rukavice.
Návštěvy jsme byli nuceni časově omezit a to na 30 minut pro jednoho klienta. V jeden čas
budou v zařízení maximálně tři návštěvy pro tři klienty, toto opatření je z kapacitních důvodů.
Návštěvy budou probíhat v místnostech určených k tomuto účelu. Není možné návštěvu
uskutečnit u klientů na pokoji. Po každé návštěvě jsou povrchy v místnostech
vydesinfikovány a připraveny na další návštěvu.
Návštěvy u klientů v karanténě či v izolaci nejsou umožněny.
Postup pro návštěvy:
1. Rezervuji si termín návštěvy a uvedu, zda budu chtít být testován
2. Zazvoním u branky domova, vyčkám na otevření, vstoupím a jdu k hlavnímu vchodu do
budovy na recepci nejkratší cestou. Není možné vstupovat do budovy jiným, než hlavním
vchodem. V případě, že budu předem testován jdu do dveří, které jsou označeny
ODBĚROVÁ MÍSTNOST.
3. Přijdu na návštěvu o 15 min. dříve, aby se vyřídily formality. U návštěv, které chtějí být
testovány o 30 minut dříve a počkám na výsledek testu. V případě negativního výsledku
postupuji dle dalšího postupu. V případě pozitivního výsledku si vyslechnu doporučený
postup zdravotního personálu a návštěva nesmí být realizována.
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4. Při vstupu do budovy mám zakrytá ústa i nos respirátorem, který mám po celou dobu
návštěvy, vydesinfikuji si ruce a nasadím si rukavice, které si také nesundám po celou
dobu návštěvy
5. Bude mi změřena tělesná teplota
6. Pokud nesu nějaký balíček, nechám ho u pověřeného pracovníka vydezinfikovat.
7. Na recepci předložím dokument prokazující testování pracovnici, která na mne bude
čekat na recepci
8. Po podepsání všech dokumentů mne doprovodí pracovnice do návštěvní místnosti, kde
na mne již bude čekat klient
9. Dodržuji čas určený pro návštěvu (30 min.)
10. V případě, že se zdržím, vyzve mne pracovník domova, abych návštěvu urychleně ukončil
návštěvu
11. Opustím domov hlavním vchodem
12. Není dovoleno v návštěvě pokračovat ve venkovních prostorách.

Pracovníci domova mohou ukončit návštěvu dřív v případě, že nebude tento postup návštěvou
respektován.

Mgr. Michaela Konvičná v.r.
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