Domov důchodců Sloup v Čechách
příspěvková organizace
Benešova 1, 471 52 Sloup v Čechách

Pravidla návštěv od 3.5.2021
1/ Návštěvy jsou možné v čase:
Pondělí až neděle od 13,00 – 17,00 hod. Poslední návštěva bude do DD vpuštěna v 16,30
hodin. Vyhrazujeme si právo omezit počet návštěvníků na základě rezervací.
Z kapacitních důvodů se nebude ani nadále provádět testování návštěvníků v našem domově.
2/ Každý klient může mít návštěvu v počtu 1-2 osoby. Děti do 15 let, nemají zatím vstup
na návštěvu povolen. Každá návštěva si předem telefonicky zarezervuje svůj návštěvní čas,
a to v pracovní dny v době od 8.00 do 14,00 hod na těchto telefonních číslech:
Ivana Štěpničková:
775 889 806 pro PP (G,F,E,D)
Ladislava Nedbalová
775 889 836 (LP, B)
3/ Každá návštěva musí mít potvrzený negativní POC nebo RT- PCR test, který nebude starší
48 hodin nebo potvrzení o prodělaném Covid onemocnění v uplynulých 90-ti dnech nebo
potvrzení o kompletní vakcinaci, která je platná po 14-ti dnech od poslední dávky.
Pokud návštěvník nebude mít výše uvedená potvrzení, nebude do DD vpuštěn. Taktéž
nebude vpuštěn nikdo, kdo není zaveden v rezervačním systému.
4/ Každá osoba přicházející na návštěvu je povinna mít vlastní respirátor FFP2 nebo KN95
bez výdechového ventilu. Respirátor si návštěva po celou dobu trvání návštěvy nesmí sundat
a mít ji po celou dobu návštěvy nasazenu – a to jak uvnitř zařízení, tak ve venkovních
prostorách. Prosím o dodržování tohoto opatření, opakovaně se stává, že rodinní
příslušníci toto nedodržují.
5/ Návštěva se s klientem zbytečně nezdržuje v společných prostorech Domova důchodců.
Preferujeme pobyt venku. Pouze v případě špatného počasí je návštěva na pokoji klienta.
6/ Do areálu bude umožněn vjezd od oddělení B (u kanceláří) a ohlášené návštěvy, které
nemají platný test nebo další nutné potvrzení nebudou smět v areálu DD setrvávat.
7/ Každá osoba přicházející na návštěvu je povinna vyplnit čestné prohlášení, nechat si změřit
teplotu bezkontaktním teploměrem a vydezinfikovat si ruce.
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