SENIOR dům FELICITA (dále jen SdF) odlehčovací (krátkodobá, dlouhodobá) pobytová služba.
Zprostředkovává ambulantní standardní lékařskou a ošetřovatelskou, péčí, služba spolufinancována Středočeským krajem,
registrováno u MPSV – IZO: 9976890. Poskytovatel služby: Josef Strouhal - IČO: 69634246
Zřizovatel a provozovatel: Sdružení podnikatelů ,,FELICITA“ Helena Kožíšková, Josef Strouhal - IČO: 44285591
Vyžlovka, ul. Pražská č.p. 336, 281 63 Praha – Východ,

Aktualizace k 08.07. 2021

Informace k vycházkám mimo areál SdF a přerušení pobytu od 09.07. 2021
V případě, že dojde k opuštění zařízení klientem doporučujeme klientovi a osobám zajištující asistenci
(doprovod) řídit se doporučeným platným postupem preventivním proti-epidemiologickým opatření.
Vzhledem k okolnostem, že dochází k porušování Denního režimu platném v našem zařízení připomínáme,
že k odchodu na přerušení pobytu je určena doba: 09:00 hodin. Návrat z přerušení pobytu je stanoven do
16.30 hodin. Po písemné dohodě s vedením zařízení lze stanovit mimořádně i jiný termín odchodu a
příchodu klienta.
Po svévolném nedodržení příchodu nemusí službu konající personál klienta přijmout.
Zůstává tak v péči osoby zajišťující asistenci (doprovod) do druhého dne (příjem klienta
v 09:00 hodin).
Při přerušení pobytu klienta na dobu delší jak 48 hodin v případě, že osoba zajišťující asistenci pro klienta
není očkována proti nákaze COVID-19, je nutné, aby tato osoba doložila při příchodu i po návratu z
přerušení klienta výsledek svého testu na COVID-19. Je to prevence vzhledem k aktuálnímu vývoji
epidemiologické situace, lze předpokládat, že bude hrozit v létě zavlečení nějaké mutace koronaviru do ČR.
Když se bude vracet klient z přerušení pobytu (více jak po 48 hodinách) s horečkou či akutními problémy
(silný průjem, zvracení apod. ) zůstává až do vyléčení v péči osoby zajišťující asistenci, případně rodiny.
Nadále se doporučuje dodržovat veškerá platná nařízení ochrany proti nákaze COVID-19, jak pro klienty, tak
další osoby, které se budou s klientem stýkat.
Přerušení pobytu je nutné nahlásit písemně 1 den
pension.felicita@seznam.cz nebo na služební telefon 608 348 457.
Děkujeme za pochopení a spolupráci

vedení sdF

předem

na

e-mail:

