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.“

Vážení rodinní příslušníci, osoby blízké,
v tomto dopise zasíláme informace o možnostech testování a návštěvách za klienty. Zatím jen předběžně do
vánočních svátků, o dalším postupu do konce roku Vám opět rozešleme informační email. Chápeme, že se
blíží čas Vánoc, kdy se rodiny navzájem setkávají a i my bychom Vám rádi tuto možnost nabídli.
Vzhledem k aktuální situaci a v zájmu ochrany zdraví klientů respektujte, prosím, následující:
Možnost návštěv je každý den odpoledne od 13 do 16 h, včetně sobot a nedělí. Rezervace návštěv má na
starosti sociální pracovnice, Bc. Michaela Svobodová, tel. 603 205 396 nebo email:
michaela.svobodova@jmsoc.cz . Rezervace je možná JEN ve všední dny: pondělí – čtvrtek 7 – 16 h, pátek 7
– 13 h a vždy alespoň JEDEN DEN předem.
Na testování je též potřeba objednání u sl. Svobodové.
Možnost testování je z důvodu nutnosti personálního zajištění jen v určené dny, vždy odpoledne:
Tento týden: čtvrtek 10. 12. 2020 a pátek 11. 12. 2020
Příští týden: úterý 15. 12. 2020, středa 16. 12. 2020 a pátek 18. 12. 2020
Od 18. 12. 2020 bude možnost bezplatného testování antigenními POC testy i na ODBĚROVÝCH MÍSTECH, kde
budete vědět výsledek do 15 min – proto vás žádáme od tohoto data co nejvíce využívat této možnosti.
Od 21. 12. 2020 bude možnost bezplatného testování pouze 1 x týdně, a to ve středu 23. 12. 2020 a středu
30. 12. 2020.
O víkendech netestujeme. Pokud byste chtěli své blízké navštívit o víkendu, zarezervujte si, prosím, testování
na pátek. Když budete chtít navštívit své blízké 24. 12. 2020 nebo 25. 12. 2020 a neměli jste zajištěný test
z odběrového místa nebo neprodělali Covid-19 v posledních 90 dnech, můžete si zarezervovat testování
23. 12. 2020.
Propustky přes svátky – POUZE na dobu alespoň 48 h, ne kratší. Po návratu z propustky klienta otestujeme,
rodinného příslušníka otestujeme ještě před propustkou. Je nutné si test zarezervovat (pokud se neprokáže
testem z odběrového místa ne starším než 48 h nebo neprodělal Covid-19 v uplynulých 90 dnech).
Připomínáme, že návštěvy trvají 30 min. Je důležité, abyste chodili včas, nejlépe s 20 min předstihem, aby
nedocházelo ke zpoždění návštěv, které přijdou po Vás. K návštěvě jsou vyhrazena místa, není možné se
s klientem procházet v areálu nebo v prostorách Domova. Potravinové balíčky nechávejte, prosím, na
recepci, ke klientům se dostanou po vydezinfikování. Noste jen přiměřené množství, v uzavřeném obalu a
čitelně označené jménem klienta.
Děkujeme za Vaše pochopení.
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