Nařízení ředitele 6/2020 –
Organizace návštěv třetí osoby dle Doporučeného postupu č. 17/2020 MPSV

1. Návštěvy v Domově Hačka jsou povoleny od 5.12.2020 za těchto podmínek:
•

Návštěva se podrobí na některém z odběrových míst, nebo v rámci plošného testování obyvatel POC
(Ag) testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem - předloží potvrzení ne
starší 48h.

•

Návštěva se podrobí na některém z odběrových míst PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS
CoV-2 s negativním výsledkem -předloží potvrzení (postačí SMS z laboratoře) ne starší 48h.

•

Návštěva podstoupí POC (Ag) test s negativním výsledkem provedený poskytovatelem služby
(provede zdravotnický personál Domova Hačka)

Ministerstvo
České o prodělání nemoci COVID 19 v době 90 dnů přede dnem návštěvy
• Návštěvafinancí
doloží potvrzení
republiky
• Návštěvy NEJSOU POVOLENY u klientů v nařízené karanténě
Kompetenční centrum IISSP
Ing.Marcelína Horáková
Letenská 15
2. Organizační pokyny:
118• 10Návštěvní
Praha dny
1 – PO+ST+Pá+So+Ne v době od 14:00 -17:00hod.
•

Objednání návštěvy u sestry (zapsat so plánu návštěv) max. 3 denně

•

počet návštěvníků 2 – pokud alespoň jeden disponuje potvrzením o negativním testu na onemocnění

Dne: 15.6.2010

COVID 19 (48 hod.), nebo prodělání onemocnění (90 dnů) – viz.bod.1, druhému návštěvníkovi může

Věc: Formuláře
být test proveden v našem zařízení
•

pokud bude test prováděn v našem zařízení jsme z kapacitních důvodů schopni otestovat pouze

•

KAŽDÝ Z NÁVŠTĚVNÍKŮ MUSÍ MÍT PŘIPRAVEN, ORIGINÁLNĚ ZABALENÝ

V příloze zasíláme
1 osobu u návštěvy jednoho klienta
vyplněné formuláře 6
pracovníků MÚZO.

RESPIRÁTOR TYPU FFP2 BEZ VÝDECHOVÉHO VENTILU (bez této ochranné pomůcky
nebudete
do budovy vpuštěni)
S pozdravem

Škarda Pavel

Domov Hačka se sídlem v Olešce, poskytovatel sociálních služeb, Oleška 153, 281 62, www.hacka.cz, +420 321 697 631

ředitel

3. Postup
•

příchod návštěvy vždy v celou hodinu (nevstupujte do budovy, vyčkejte příchodu personálu)

•

nasaďte si respirátor typu FFP2 bez výdechového ventilu

•

proveďte důslednou dezinfekci rukou

•

v určeném prostoru proběhne samotný odběr a měření tělesné teploty

•

poté se odeberete ven mimo budovu a vyplníte a podepíšete čestné prohlášení (přineste si prosím
propisku)

•

výsledek POC (Ag) testu je znám za 15 min.

•

pokud bude výsledek negativní proběhne v určeném prostoru návštěva klienta

•

po celou dobu návštěvy je nutné mít zakrytá ústa i nos

•

je zakázáno cokoliv během návštěvy konzumovat a odkládat respirátor

•

délka návštěvy cca 30 min.

•

po odchodu návštěvy se prostor dezinfikuje a připravuje na příchod dalších osob

V případě, že dojde k nedostatku zdravotnického personálu z důvodu nemocnosti, nebudou moci být POC
testy v našem zařízení návštěvníkům prováděny.
Pokud nebudou ze strany návštěvníků dodržována hygienická opatření, bude tato osoba vyzvána k ukončení
návštěvy a odchodu ze zařízení.

Testování návštěv POC testy v Domově Hačka se sídlem v Olešce bude možné od středy 9.12.2020
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V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat sloužící sestru na tel. čísle 702 183 970

Domov Hačka se sídlem v Olešce, poskytovatel sociálních služeb ,Oleška 153; 281 62 Oleška, tel./fax: +420 321 697 631,www: hacka.cz

