Vážení rodinní příslušníci klientů,
od 16. 12. 2020 rozhodnutím Vlády ČR byl pro klienty zrušen
zákaz opouštět Domovy se zvláštním režimem.
Po dobu nouzového stavu stanovuje vláda následující
podmínky:
1. vycházka do 6 hodin bude umožněna a po návratu budou
sledovány příznaky onemocnění COVID-19,
2. vycházka nad 6 hodin bude umožněna za podmínky, že
klient bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených
prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden
první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4
dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v
případě negativních výsledků obou testů,
3. klient sociálních služeb používá v průběhu vycházky
respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95.
Vzhledem k tomu, že se od jara až doposud všem
zaměstnancům, za značného úsilí, podařilo uchránit klienty
před nákazou Covid 19, prosím Vás nevystavujte je
rizikovým kontaktům, dbejte na používání respirátorů,
rozestupů, hygienu rukou.
Využijte všeobecné testování obyvatel ČR na odběrových
místech, dostane se Vám jistoty, že nikoho neohrozíte. Dbejte
na používání respirátorů.

Před opuštěním klienta mimo domov nad 6 hod je třeba se
předem domluvit na čísle 412 338 122 klapka 33 nebo
412 338 099. Zároveň zvažte, zda nestačí spojení přes aplikaci
SKYPE, kdy jsme schopni po předchozí domluvě takto kontakt
zrealizovat.
Nadále je v platnosti dříve vydaný:
Režim návštěv v Domově Severka Jiříkov
Návštěvy klientů povoleny od 5.12. 2020 v době od 13,00
hod do 16,00 hod, předem se mohou objednat na čísle
412 338 122, klapka 33 za podmínek:
Osoba doloží písemný doklad, o tom, že absolvovala
nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR
vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS
CoV2 s negativním výsledkem
nebo
osoba, před uskutečněním návštěvy, se podrobí vyšetření na
přítomnost antigenu viru SARS CoV2 a v případě negativního
výsledku jí bude návštěva povolena
nebo
osoba doloží písemný doklad o tom, že v době 90 dnů přede
dnem návštěvy proděla onemocnění COVID-19

Návštěvy budou probíhat v označené návštěvní místnosti
(vchod z ulice Filipovské). Během návštěvy musí osoby
používat ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně
respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechové ventilu a
použít dezinfekci rukou. Ochranné pomůcky si může osoba
donést své nebo budou poskytnuty v návštěvní místnosti.
Při nedoložení dokladu či pozitivního výsledku testu nebo
odmítnutí antigenního testu nebude návštěva povolena.
Společným úsilím zaměstnanců domova a spolupráce
s rodinnými příslušníky lze minimalizovat možnost proniknutí
nákazy do domova.

