PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 7/2020
Preventivní opatření při realizování návštěv u klientů v zařízení v souvislosti
s šířením onemocnění COVID-19 – DOZP Háj u Duchcova
Jakýkoli kontakt mezi uživatelem pobytového zařízení a další osobou (návštěvou) musí probíhat co
možná nejbezpečnějším způsobem tak, aby nedocházelo k dalšímu případnému šíření onemocnění
COVID-19. Proto Vás žádáme o dodržování následujících opatření:
 Návštěvy je potřeba hlásit v souladu se Směrnicí č. 138 - minimálně 2 dny dopředu, sociálním
pracovnicím v pracovní dny od 7:00 do 16:00 hod.
 Bude vytvořen harmonogram návštěv tak, aby vždy byla přítomna pouze jedna návštěva za
jedním klientem. Klienta mohou navštívit maximálně dvě osoby ve stejný čas u návštěv za klienty
I., II., IV. a V skupiny. Klienty ze III. skupiny může ve stejný čas navštívit pouze jedna osoba.
 Návštěvy za klienty I., II., IV. a V. skupiny budou možné každý den od 9:00 do 11:00 hod a od
13:30 do 15:30 hod.
 Návštěvy za klienty III. skupiny budou možné každý den od 9:00 do 10:30 hod a od 13:00 do
15:30 hod.
 Návštěva klienta bude probíhat pouze ve venkovních prostorách k tomu určených (pergola
v přední části areálu) nebo v návštěvní místnosti č. 165 – jedná se o návštěvy za klienty I., II.,
IV. a V. skupiny.
 Každá návštěva musí mít po celou dobu pobytu v zařízení roušku a použije dezinfekci na ruce,
která bude k dispozici u vstupu do budovy zařízení.
 Návštěva klienta III. skupiny bude probíhat na pokoji klienta, kdy v případě vícelůžkových pokojů
bude zajištěna přítomnost pouze navštěvovaného klienta. Návštěva musí mít kromě roušky, také
jednorázové hygienické rukavice.
 Každá návštěva bude evidována zdravotní sestrou, navštěvující osoba vyplní Čestné prohlášení
o bezinfekčnosti a bude jí změřena tělesná teplota. Při teplotě 37 st. a vyšší nebude návštěva
umožněna. Tyto úkony budou provedeny v návštěvní místnosti č. 165.
 Navštěvující osoby budou dodržovat 2 m odstup od ostatních klientů či pracovníků (v případě
kontaktu v areálu zařízení).
 Navštěvující osoby nepodávají klientům během návštěvy žádné potraviny ani pití.
 Po ukončení návštěvy budou prostory vydezinfikovány prostředkem s virucidním účinkem.
Tento příkaz je platný od 1.7.2020.
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Příloha: Čestné prohlášení o bezinfekčnosti

