Informace o možnosti návštěv v Domově
Odry od 22.11.2021
Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č.j. MZDR 14597/20215/MIN/KAN jsou omezeny návštěvy v zařízení. Návštěvy uživatelů lze připustit, že osoba
navštěvující uživatele nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 a s výjimkou dítěte
do dovršení 12 let věku prokáže, že splňuje následující podmínky:
1. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR na přítomnost viru SARS-COV-2
s negativním výsledkem, nebo
2. osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost viru
SARS-COV-2, provedený zdravotnickým pracovníkem s negativním výsledkem, nebo
3. osoba byla očkovaná proti onemocnění COVID-19 a doloží certifikátem o očkování, že u
očkování uplynulo 14 dní od dokončeného očkovacího schématu (písemné potvrzení musí
obsahovat údaje o očkované osobě, podaném typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci
osoby, která potvrzení vydala),
4. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace
a od 1. pozitivního RAT nebo PCR testu neuplynulo více než 180 dnů.
Osoba navštěvující uživatele , která splní některou z uvedených podmínek může vykonat návštěvu
za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to
minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, filtrační účinnost
alespoň 94%, (návštěvník si přinese vlastní), s výjimkou dětí, které dosud nezahájily povinnou
školní docházku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou děti do
15 let, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének a při
dodržení dalších režimových opatření poskytovatele.
V případě návštěv u:
uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění, lze návštěvu připustit za podmínky, že
osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele.
Objednávky návštěv bude provádět sociální pracovnice po domluvě s rodinnými příslušníky na
určitý den a hodinu. V případě vašeho zájmu o návštěvu volejte sociální pracovnici na tel. č.
556 785 168 (v pracovní dny od 6.00 hod – do 14.30 hodin), případně pište na e-mail:
socky@ddodry.cz. Návštěvy budou probíhat ve vymezených prostorách a na pokojích s ohledem
na aktuální epidemiologickou situaci.
Vzhledem k nutnosti provádění dezinfekce a provozních možností Domova je návštěvní doba
omezená v pracovní dny od 9.00 – 11.00 hodin nebo od 13.00 – 16.00 hodin, o sobotách a
nedělích od 10.00 – do 11.00 hodin, od 14.00 – 16.00 hodin.
Prosím o dodržování dohodnutého času návštěvy a všech stanovených podmínek, režimových
opatření a pokynů personálu.
Provedení antigenního testu, případně PCR testu si můžete zajistit v odběrových místech (seznam viz
odkaz: https://koronavirus.msk.cz/odbery.html, případně provádí testování Charita Odry viz odkaz:
Testování na přítomnost onemocnění Covid 19 | Charita Odry , případně testování provádí i Nemocnice
Odry, rezervace viz odkaz: Rezervační kalendář - Městská nemocnice v Odrách - Městsk... | Reservatic

Návštěvy budou probíhat za těchto podmínek:
-

-

-

-

Na návštěvu se dostavit v termínu a čase dle dohody se sociální pracovnicí. Vyčkat na příchod
pracovníka.
Při příchodu si musí každý návštěvník vydezinfikovat ruce.
Návštěvník předloží pracovníkovi požadované doklady o provedení testu a jeho negativním
výsledku, případně o prodělání onemocnění COVID-19 nebo o provedeném očkování.
Každý návštěvník bude dotazován na symptomy onemocnění COVID 19 (v případě symptomů
nebo projevu onemocnění nebude návštěva umožněna), pracovník zařízení vyplní s příchozím
prohlášení (bez vyplnění prohlášení nebude návštěva umožněna).
Návštěvníkovi bude změřena teplota bezkontaktním teploměrem (při teplotě nad 37,0 oC nebude
návštěva umožněna).
Na návštěvu mohou za uživatelem přijít maximálně 3 osoby (pokud probíhá návštěva ve
vnitřních prostorách).
Doporučená maximální délka návštěvy 1 hodina, (zejména ve vnitřních prostorách), pobyt venku
není omezen (mějte na zřeteli aktuální zdravotní stav vašeho blízkého, případně spolubydlícího
a provoz Domova).
Při návštěvě musí mít návštěvník nepřetržitě po celou dobu nasazen vlastní respirátor třídy
FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, s výjimkou dětí, které dosud nezahájily povinnou
školní docházku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou děti do 15
let, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének.
Pracovník dle potřeby doprovodí uživatele a návštěvníka na místo návštěvy.
Po každé návštěvě bude provedena dezinfekce ploch a vyvětrání prostoru.

Koordinace návštěv musí být organizována tak, aby nedocházelo k velké koncentraci cizích osob.
Prosím návštěvníky, aby návštěvu svého blízkého odložili v případě sebemenších zdravotních
obtíží nebo kontaktu s jinou nemocnou osobou. Chráníte tak zdraví svých blízkých. Všechna
opatření činíme pro ochranu zdraví uživatelů a personálu a zajištění provozu. Prosím o
respektování a dodržování těchto pravidel, aby Domov zůstal co nejdéle otevřený. Pravidla
mohou být měněna v závislosti na aktuální epidemiologické situaci v souladu s vydanými
předpisy a opatřeními a dle provozních možností Domova Odry.
Děkuji za pochopení
V Odrách 19.11.2021

podepsal
Ing. Pavlína Digitálně
Ing. Pavlína Koláčková
2021.11.19
Koláčková Datum:
08:28:12 +01'00'

ing. Pavlína Koláčková, ředitelka Domova Odry

