Aktualizace dne 21. listopadu 2021

Informace k návštěvám, vycházkám a přerušení pobytu mimo SENIOR dům FELICITA
(dále jen SdF) od 22.11. 2021

Vzhledem k tomu, že se covidová čísla zhoršují a v nemocnicích končí více lidí, prosí vás
tímto vedení SdF o zvážení nutnosti návštěvy ke klientovi a zároveň prosíme zvážit nutnost
vycházky a přerušení pobytu mimo SdF. Reagujeme tak na skutečnost, že po návratu z
vycházky dochází po třech až čtyřech dnech u některých klientů k nákaze virového
onemocnění (chřipky). Bohužel následně jsou nakaženi postupně i další klienti našeho SdF.
Dochází i k nákaze ošetřujícího personálu. Tyto skutečnosti kladou velké nároky na náš
ošetřující personál. Prosíme vás o pochopení. Svým přístupem nám pomůžete udržet dobrou
úroveň služby pro naše klienty. Je nám jasné, že vzhledem k postupujícím virovým
onemocněním v těchto měsících nezamezíme onemocnění u našich klientů a zaměstnanců.
Naší snahou je co nejvíce chránit jak naše klienty, tak zaměstnance. Prosíme vás tímto o
porozumění a pomoc.

Věnujte prosím pozornost aktuálním pokynům. S ohledem na vývoj epidemiologické
situace a platná nařízení jsou v SdF počínaje dnem 22. listopadu 2021 až do odvolání vydány
tyto pokyny pro plynulou a bezpečnou realizaci návštěv.
Návštěvy jsou povoleny: po předchozí telefonické domluvě (tel.: 608 348 457 do 16:00 hodin)
•
Pouze jedna osoba, maximální doba návštěvy je dvacet minut, prosíme omezit návštěvy
maximálně vždy jen jednou týdně za oknem pokoje. Osoba přicházející k návštěvě za klientem se bude
zdržovat jen v uzavřené pergole za oknem pokoje. Pergola je bez vytápění.

•

Návštěvy klienta u svých dětí, případně jeho kontaktní osoby v místě jejich trvalého bydliště jsou
prozatím bez omezení. Prosíme však zvážit, zda jsou výše uvedené návštěvy nutné vzhledem ke
zhoršující se epidemiologické situaci.

Vstup do venkovní pergoly je povolen osobám:
•

Ve 180-ti denní ochranné lhůtě po prodělání nemoci Covid -19 (počítáno od pozitivního PCR
testu) - nutné doložit písemné potvrzení.

•

Očkovaným proti Covid-19, kdy od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14
dní - nutné doložit certifikátem (kopií)-netýká se osob, které již certifikát doložily.

•

Pro návštěvu platí pravidla O-N-T (Očkování, prodělaná Nemoc, Test). Antigenní test má
platnost 24 hodin, PCR test pak 72 hodin od odběru. Po celou dobu návštěvy je nutné mít vlastní
respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu (děti mohou mít chirurgickou roušku). SdF
neposkytuje ústavní lékařskou péči. Z tohoto důvodu si musí návštěva zajistit výše uvedené testy z
oficiálního odběrového místa (ne zaměstnavatel apod.).

Osobní kontakt – upřednostňujeme písemný, elektronický nebo telefonní kontakt před osobním,
a to kvůli snížení rizika nákazy. Možnost osobního kontaktu je ale zachována. Ve vnitřních prostorách SdF.
platí povinnost nosit chirurgickou roušku či respirátor.

•

Děkujeme všem, že dodržujete nastavená opatření, která mají chránit vaše blízké, kterým je poskytováno
ubytování a péče v našem SdF.

