DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ–OBOŘIŠTĚ, příspěvková organizace
Proseč-Obořiště 1, 393 01 PELHŘIMOV
IČ: 00511901

OPATŘENÍ ŘEDITELE
K REALIZACI NÁVŠTĚV KLIENTŮ V ZAŘÍZENÍ

Domov důchodců Proseč-Obořiště, p. o., (dále jen „domov“), na základě Plánu rozvolnění
opatření přijatých v souvislosti s řešením pandemie v oblasti sociálních služeb ruší zákaz
návštěv od 25. 5. 2020 a zároveň od stejného data umožňuje návštěvy rodinných příslušníků,
opatrovníků, dobrovolníků a dalších blízkých osob (dále jen „návštěvy“) v tzv. „omezeném
režimu“, tzn. stanoví možnost návštěv u klientů domova za podmínek dodržování níže
uvedených preventivních opatření (stanovených v souladu s Mimořádným opatřením
Ministerstva zdravotnictví ČR pod č. j. MZDR 16214/2020-4/MIN/KAN ze dne 29. 6. 2020 a
Doporučeným postupem Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 10/2020 k organizaci
návštěv u klientů v zařízeních sociálních služeb). Omezení návštěv se i nadále nevztahuje na
osoby v terminálním stádiu. Dle epidemiologického vývoje bude tento dokument aktualizován.
Jakýkoli kontakt mezi klientem domova a další osobou (návštěvou) musí probíhat co možná
nejbezpečnějším způsobem, tak aby nedocházelo k dalšímu případnému šíření onemocnění
COVID_19.
Návštěvu je prozatím možné uskutečnit pouze ve venkovních prostorách – využití k tomu
určeného stanu na nádvoří u budovy zámku. Návštěvy mají zákaz vstupu do budov.
Návštěvy budou probíhat v režimu maximálně dvě osoby na jednoho klienta domova ve stejném
čase.
Návštěva klienta je možná pouze po předchozí domluvě (telefonicky, e-mailem atd.) se sociální
pracovnicí Blankou Zemanovou – MT: 605 499 943, e-mail: socprac@ddprosec-oboriste.cz.
V rámci tohoto kontaktu bude návštěva seznámena s pravidly a podmínkami návštěvy a bude
dohodnuto časové rozmezí a datum návštěvy (pro možnost regulace počtu osob na návštěvě
v jeden okamžik a během jednoho návštěvního dne).
Návštěva přijede vozidlem (popř. přijde pešky od autobusové zastávky) v dohodnutém datu a
čase na nádvoří a zaparkuje na vyznačeném místě před budovou kanceláří a vyčká na místě,
kde se ujme návštěvy sociální pracovnice, popř. jiná pověřená osoba. Návštěva musí mít
nasazenou roušku, poté bude vyzvána, aby provedla dezinfekci rukou.
Každá navštěvující osoba před uskutečněním návštěvy vyplní a podepíše Dotazník
návštěvníka zařízení k nemoci COVID-19. Bez vyplněného dotazníku nebo v případě, že
v dotazníku je uvedena skutečnost, která je z pohledu těchto preventivních opatření riziková,
nebude možné návštěvu uskutečnit. U nezletilé osoby nebo osoby, která není svéprávná nebo
je omezena na svéprávnosti, vyplní dotazník za tuto osobu její právní zástupce nebo
opatrovník.
Navštěvující osobě bude dále před uskutečněním návštěvy změřena teplota. Pokud bude mít
navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C nebo pozitivní příznak nemoci, bude návštěva
zakázána.

Věci donesené návštěvou lze předávat pouze prostřednictvím pracovníka domova a pouze
takové, které jsou v originálním balení, popřípadě je ponechat v izolaci minimálně 48 hodin před
předáním klientovi, nejde-li o potraviny.
Po vyřízení administrativních záležitostí pracovník domova doprovodí návštěvu ke stanu, kde
bude čekat klient. Pod stanem bude návštěvě k dispozici stolek se židlemi. Klient během
návštěvy používá roušku, pokud je to možné. Bude dodržován odstup minimálně 2 metry mezi
různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků, resp. návštěvy. Kontakt mezi klientem
domova a návštěvou na kratší vzdálenost je možný jen v odůvodněných případech a
doporučuje se co nejkratší dobu.
Po ukončení návštěvy oznámí navštěvující osoba přes mobilní telefon pracovníkovi domova,
že odjíždí a před odjezdem (odchodem) u parkovacího místa provede návštěva dezinfekci
rukou.
Po skončení každé návštěvy bude provedena pracovníky úklidu dezinfekce ploch (stolek, židle)
prostředkem s virucidním účinkem.
Sociální pracovnice vede přehled o návštěvách, popřípadě o průběhu návštěvy (dodržování
povinností ze strany návštěvníků).
Je velice důležité minimalizovat kontakt mezi pracovníky domova a návštěvami, nicméně
všichni pracovníci domova budou obezřetní a budou-li svědky toho, že návštěvy či jiné cizí
osoby jednají v rozporu s těmito pravidly, bezodkladně budou informovat svého nadřízeného.
Toto opatření ředitele nabývá platnosti dnem jeho vydání.

V Proseči-Obořiště dne 1. 7. 2020

……………………………………
Richard Havel
ředitel organizace

Předem děkuji všem za respektování těchto pravidel – jde nám všem o společnou věc – chránit
všechny seniory, kteří v domově žijí … R. H.

