Vnitřní nařízení podmínek k návštěvám vydané dne 27.12. 2020
vedením SdF po ukončení KARANTÉNY
Od neděle 27.12. 2020 bude možné opět navštěvovat blízké v našem zařízení. Při příchodu ale budou muset
návštěvy doložit negativní test na koronavirus. Ten nesmí být starší 48 hodin. Osoby, které v době 90
dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad; můžou vykonat
návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používají osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to
minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, a při dodržení dalších režimových
opatření poskytovatele;
POZOR - SdF neposkytuje zdravotní službu. Nebude z tohoto důvodu provádět test na koronavirus.
Každému příchozímu bude změřena tělesná teplota bezkontaktním teploměrem – pokud bude naměřená
hodnota vyšší než 37°C, nebude příchozí vpuštěn do SdF. Po celou dobu návštěvy je nutné mít zakrytá ústa a
nos respirátorem minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilku. Po celou dobu návštěvy je
nutné mít na rukou jednorázové rukavice (prosíme doneste si vše vlastní).
Po ukončení návštěvy je tato vymezená prostora pro návštěvy po každé návštěvě dezinfikována. Dále je pro
návštěvníky vyčleněna jedna toaleta, také dezinfikována po každém použití.
Naším úkolem je zabránit případnému onemocnění a šíření COVID 19 v SdF a chránit tak jednak naše
klienty, jejichž imunitní systém je oslaben, například v důsledku svého věku, po operaci apod., a jednak
personál, který o ně pečuje. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného na sebe opatření navazují. Po
ukončení testování klientů je podle něj testování návštěv logické, aby do zařízení nebyla infekce zanesena.

Termín návštěvy je nutné domluvit předem - telefonicky na telefonním čísle:
608 348 457, nebo 775 122 404
1. Návštěvy probíhají dopoledne v čase od 09:00 do 11:00, odpoledne v čase od 13.00 do 16:30 hodin
každý den (včetně víkendů a státních svátků). Časový úsek byl vybrán tak, aby nezasahoval do
pravidelných aktivit klientů (stravování, hygiena atd.) a současně kdy lze vyčlenit naše pracovníky
na asistenci (doprovod).
2. Aby se dostalo na všechny klienty, je délka návštěvy omezena na 30 minut. Ze stejného důvodu je
možné objednat si návštěvu pouze 1x v týdnu. Děkujeme za pochopení.

3. Objednávky návštěv jsou potvrzovány telefonicky na výše uvedených číslech. Potvrzování probíhá v
době od 08:00h do 16:30 h každý den, obvykle nejpozději do hodiny. Termín návštěv prosíme
sjednávat vždy jeden den předem. Ve snaze minimalizovat kontakt mezi klienty, personálem a
jinými návštěvníky SdF Vás prosíme, abyste chodili na čas. Neobjednané příchozí návštěvy
budou z kapacitních důvodů odmítnuty a objednány na jiný konkrétní den a čas!
4. Při příjezdu vždy zazvoňte u vjezdové brány na zvonek, i pokud by byla brána otevřena. Vyčkejte
vždy na příchod obsluhujícího personálu před vjezdovou bránou.
5. Službu konající personál vám oznámí kde bude probíhat návštěva. Bude se jednat o místnost v
uzavřené pergole u východu na zahradu SdF.
6. Do návštěvnické pergoly mohou vstoupit maximálně 2 osoby současně. Během návštěvy se může v
ní vystřídat více osob (ostatní mohou počkat venku nebo v automobilu). Pozor - návštěvnická
pergola není vytápěná.
7. Pokud s sebou donesete balíček, sdělte to obsluhujícímu personálu v úvodu návštěvy a balíček
zanechejte v návštěvnické pergole.
8. V případě technických problémů (nefunkční ozvučení) kontaktujte službu konající personál na výše
uvedených telefonních číslech.
9. V případě, že odcházíte z návštěvy dříve než v jakém máte vymezený čas oznamte službu
konajícímu personálu zaklepáním na dveře u vchodu ze zahrady, případně na okno kuchyně které je
u dveří u hlavního vchodu do zařízení, aby věděly, že návštěva skončila. Prosíme nevstupujte do
vnitřního prostoru SdF .

Prosíme, nežádejte službu konající personál o možnost návštěvy v čas, který je již obsazený.
Kapacitu z technických důvodů nelze navýšit (máme k dispozici 1 návštěvnickou pergolu).

