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

Pravidla návštěv od 15.2.2021
1/ Každý klient může mít v jednom týdnu pouze jednoho návštěvníka. Návštěva může
trvat maximálně 30 minut.
2/ 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:
Ladislava Nedbalová

775 889 806 pro PP (G,F,E,D)
775 889 836 (LP, B)

3/ Návštěvy jsou možné v čase:
Pondělí až neděle od 13,00 – 15,00hod. Poslední návštěva bude do DD vpuštěna v 14,30
hodin. Vyhrazujeme si právo nevpustit do jednotlivých budov více jak 4 návštěvníky
najednou. Je tedy možné, že se do dané kapacity nevejdete. Budete tedy muset počkat až jiný
z návštěvníků opustí budovu. Z kapacitních důvodů se nebude provádět testování návštěvníků
v našem domově.
4/ 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.
Pokud návštěvník nebude mít rezervován termín testování nebo nebude mít výše
uvedená potvrzení, nebude do DD vpuštěn. Taktéž nebude vpuštěn nikdo, kdo není
zaveden v rezervačním systému.
5/ 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.
6/ Každá osoba přicházející na návštěvu je povinna vyplnit čestné prohlášení a nechat si
změřit teplotu bezkontaktním teploměrem, vydezinfikovat si ruce.
7/ Návštěva se s klientem zbytečně nezdržuje v společných prostorech Domova důchodců a
je s ním:
- na pokoji
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- venku v zámeckém parku, pokud je příznivé počasí
8/ 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.
9/ Všechna výše uvedená nařízení chrání nejen Vaše seniory, ale i naše zaměstnance a
samozřejmě i Vás. Je třeba mít na paměti, že zařízení bylo dlouhou dobu v izolaci, a tudíž
každá návštěva zvenčí je možnou epidemiologickou hrozbou. Pokud se necítíte dobře nebo
jste se setkali s jakýmkoliv druhem onemocnění, raději svou návštěvu odložte na pozdější
termín.
Pevně věřím, že tuto nelehkou situaci společnými silami zvládneme, a že i Vy jako
návštěvníci budete svým přístupem nápomocni v uplatnění výše uvedených opatření tím, že je
budete v plné míře respektovat.
Jménem všech svých zaměstnanců i klientů velice děkuji za pochopení.

Mgr. Dagmar Žaloudková, MBA
Ředitelka Domova důchodců Sloup v Čechách, p.o.
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