Pravidla návštěv v Charitním domově Moravec

Vážení příbuzní a blízcí našich klientů,
v návaznosti na vládní Plán rozvolnění opatření přijatých v souvislosti s řešením
pandemie v oblasti sociálních služeb, dochází v našem zařízení, a to od pondělí
25. 5. 2020 k obnově možnosti návštěv. Dovolujeme si Vás upozornit, že návštěvy
jsou možné pouze za podmínky dodržování přísných preventivních opatření.
Žádáme vás o důsledné dodržování stanovených pravidel:


návštěvy jsou prozatím umožněny každý den v čase od 9.30 hod do 11.30 hod,
a od 13.30 hod do 16.30 hod (s ohledem na denní rytmus klientů, dobu podávání
stravy

a

chod

oddělení).

Poslední

návštěva

proběhne

od

15.30

hod.

Prosíme, respektujte dobu návštěvy v délce 45 minut


jeden klient nesmí mít více jak jednu návštěvu v jednom dni. Z rodiny je možná
přítomnost max. 2 osob při jedné návštěvě



bez rezervace není návštěva umožněna. Návštěvu je nutné rezervovat předem
(v pracovním týdnu od 7.00 hod do 15.30 hod) u:
 vedoucí

sociálního

úseku

Hlavní

budovy:

Brožové,

DiS.,

Křepelkové,

DiS.,

Michaely

tel. 777 101 891, e-mail: brozova@charitamoravec.cz
 vedoucí

Louisina domu a Novostavby:

Bc.

Jany

tel. 775 884 439, e-mail: krepelkova@charitamoravec.cz


do budov je umožněn vstup pouze s ústenkou (mít vlastní). Po celou dobu
návštěvy je nutné mít ústenku event. ochranné pomůcky



při vstupu do budovy, je návštěvník povinen použít dezinfekci na ruce, obdrží
jednorázové návleky na obuv, a následně bude vyzván k vyplnění čestného
prohlášení – nejlépe vlastní propiskou (event. přinese předvyplněný z domova,
dostupný na web. stránkách domova)



vedoucí sociálních úseků vedou evidenci návštěv v návštěvní knize a evidují tyto
osobní údaje (v souladu s Poučením a ochraně osobních údajů): jméno a příjmení,
telefonní kontakt, čas vstupu do budovy



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, tj. souběžně mohou
probíhat návštěvy Hlavní budovy, Louisina domu i Novostavby, s tím, že budou
dodrženy bezpečnostní rozestupy 2 m mezi osobami s výjimkou rodinných
příslušníků. Pouze při nepříznivém počasí lze návštěvu uskutečnit v určeném
prostoru: společenské místnosti Hlavní budovy, společenské místnosti Louisina
a vestibulu Novostavby. Vašeho blízkého za vámi doprovodí náš

domu
personál


(bude-li to možné, bude mít i klient roušku)

návštěvy u zcela imobilních klientů mohou proběhnout na pokoji. Prosíme,
nevstupujte do prostoru druhého klienta (bude oddělen zástěnou). Takováto
návštěva bude trvat maximálně 20 minut



nebudete-li moci přijít na domluvenou návštěvu, prosíme, sdělte nám to včas
(v pracovním týdnu vedoucím sociálních úseků)
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 vedoucí sociálních úseků, jejichž kontakty naleznete výše.

Mgr. Petra Řezáčová, Ph. D.
ředitelka

