Změna v pravidlech pro průběh návštěv
v Charitním domově Moravec od 18. 09. 2020
Vážení příbuzní a blízcí našich klientů,
v návaznosti na zhoršující se epidemiologickou situaci v souvislosti
s onemocněním COVID19 dochází v našem zařízení, a to od pátku
18. 9. 2020, k návštěvám na základě rezervačního systému.
Dovolujeme si Vás upozornit, že návštěvy jsou možné pouze
za podmínky dodržování hygienických a režimových opatření.
Žádáme Vás o důsledné dodržování stanovených pravidel:



bez rezervace není návštěva umožněna. Návštěvu je nutné
rezervovat předem (v pracovním týdnu od 7.00 hod do 15.00 hod) u:
 sociálního pracovníka: Mgr. Milady Svobodové, tel. 604 999 276,
e-mail: svobodova@charitamoravec.cz



návštěvní hodiny jsou prozatím následující:
pondělí – neděle: 9.30 - 11.30 hodin a 13.30 - 16.30 hodin



prosíme, respektujete dobu návštěv v délce 40 minut



z rodiny je možná přítomnost max. 2 osob při jedné návštěvě



návštěvy budou i nadále procházet pouze hlavním vchodem
jednotlivých budov



do budov je umožněn vstup pouze s ústenkou (mít vlastní). Po celou
dobu návštěvy mějte nasazené ochranné pomůcky – ústenku
či respirátor (bez výdechového ventilu)



každý je povinen vyplnit „Prohlášení o bezinfekčnosti“ (dostupné
i na web. stránkách domova) a provést desinfekci rukou (dávkovač
desinfekce je k dispozici u vstupních dveří)



pracovník domova změří teplotu (bude-li vyšší, než 37°C nebo bude mít
příznaky nemoci, nebude návštěva umožněna)



pro návštěvy je vymezen venkovní prostor areálu domova.
Pouze při nepříznivém počasí lze návštěvu uskutečnit v určeném
prostoru: společenské místnosti Hlavní budovy, společenské místnosti
Louisina domu a vestibulu Novostavby.



návštěvy u zcela imobilních klientů mohou proběhnout na pokoji
(takováto návštěva bude trvat maximálně 20 minut)



nebudete-li moci přijít na domluvenou návštěvu, prosíme, sdělte nám
to včas (v pracovním týdnu sociálnímu pracovníkovi)
Děkujeme, za respektování těchto pravidel, pomáháte ochránit zdraví
vašich blízkých i pracovníků domova.
V opačném případě jsme oprávněni vás vyzvat k okamžitému ukončení
návštěvy a opuštění budovy.
Nadále platí výjimka návštěv u klientů v terminálním stádiu, kterou
uděluje ředitelka domova.
Případné dotazy zodpoví sociální pracovník, jehož kontakt naleznete
výše.
Mgr. Petra Řezáčová, Ph. D.
ředitelka

