Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace
Nádražní 268, 362 36 Pernink, IČ: 711 751 99

Opatření ředitele Domova č.2/2020
Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 19. 5. 2020
a Doporučeného postupu č. 10/2020 vydaného MPSV – Doporučený postup pro aplikaci
návštěv klientů v zařízení pobytových služeb od 25.05.2020, stanovuji tímto opatřením,
podmínky pro návštěvy klientů Domova pro seniory v Perninku, p.o. (dále jen „domov“),
a to na období od 25. 5. 2020 do 30.6.2020.
Podmínky stanovuji z důvodu nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené
novým koronavirem SARS-CoV-2.
Postup:
− Jakýkoli kontakt mezi klientem domova a další osobou (návštěvou) musí probíhat co
možná nejbezpečnějším způsobem, tak aby nedocházelo k dalšímu případnému šíření
onemocnění COVID_19.
− Pro návštěvy jsou stanoveny návštěvní hodiny:
ÚTERÝ a ČTVRTEK

od 13:00 do 16:00 hod.

SOBOTA a NEDĚLE
hod.

od 9:00 do 11:30 11:00 hod. a od 12:30 13:30 do 17:00

− Přijít na návštěvu k jednomu klientovi mohou ve stejném čase nejvýše dvě osoby.
Omezení návštěv se nevztahuje na osoby v terminálním stádiu.
− Při vstupu do budovy musí návštěva zazvonit na zvonek u vstupu do domova a vyčkat
na pracovníka domova.
− Průběh návštěvy zajišťuje vyčleněný pracovník domova.
− Každý návštěvník je povinen si nechat pracovníkem domova změřit teplotu. Při
naměřené teplotě nad 37 stupňů Celsia mu bude návštěva zakázána.
− Každý návštěvník má povinnost vyplnit dotazník o bezinfekčnosti. Vyplněný
a podepsaný dotazník předá personálu domova. Dotazník má platnost 7 kalendářních
dnů. Bez vyplněného dotazníku nelze vpustit návštěvu do zařízení. Pokud bude
součástí i nezletilá osoba nebo osoba, která není svéprávná nebo je omezena na
svéprávnosti, vyplní dotazník za tyto osoby jejich právní zástupce nebo opatrovník.
− Vzniknou-li pochybnosti, zda má ze zdravotních důvodů návštěva proběhnout,
rozhodne sloužící zdravotní sestra domova.
− Každý návštěvník je povinen použít dezinfekci umístěnou ve vestibulu domova.
− Pracovník domova vybaví návštěvu ochrannými pomůckami, tj. jednorázová rouška
a pár jednorázových rukavic.
− Následně pracovník doprovodí návštěvu do místa návštěvy.
− Pokud je to možné, proběhne návštěva na zahradě domova.
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− Není-li to možné, proběhne návštěva ve společenské místnosti v 1. patře. (v místnosti
max. dvě návštěvy – odstup dva metry od sebe).
− Bydlí-li klient v jednolůžkovém pokoji, může návštěva proběhnout v jeho pokoji.
− Pokud se jedná o klienta imobilního, bydlícího na dvoulůžkovém pokoji, zajistí
personál domova oddělení návštěvy o dalšího obyvatele pokoje pomocí mobilní
zástěny.
− Všichni účastníci návštěvy musí mít po celou dobu nasazeny ochranné pomůcky.
− Po každé návštěvě provede pracovník domova dezinfekce ploch, kterých se dotýkají
ruce.
− V rámci návštěvy je možné klientům přivézt balíček. Předávané věci musí být vždy
zabalené, v případě potravin musí být balení originální od výrobce. Balíček přebere
vždy pracovník domova – nikdy klient !!
− Pracovník domova, který balíček převezme, provede jeho dezinfekci.
− Spolu s povolením návštěv v domově končí pravidelné videohovory klientů
s rodinami.
− Spolu s povolením návštěv v domově končí „distanční“ návštěvy klientů.
Toto opatření vchází v platnost dnem podpisu s účinností od 25. 5. 2020 a platí
do 30. 6. 2020.
V návaznosti na výše uvedené opatření nařizuji trvalé uzamčení hlavního vchodu.
Za uzamčení hlavního vchodu zodpovídá sloužící zdravotní sestra.
V Perninku dne 21. 5. 2020

Bc. Alfréd Hlušek
ředitel DPS v Perninku, p.o.

Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace
Nádražní 268, 362 36 Pernink, IČ: 711 751 99

Dodatek č. 1 k opatření ředitele Domova č.2/2020
Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 29. 6. 2020
prodlužuji tímto dodatkem platnost podmínek pro návštěvy klientů Domova pro seniory
v Perninku, p.o. (dále jen „domov“), a to do zrušení mimořádného opatření Ministerstva
zdravotnictví ČR.
Dále se mění návštěvní hodiny pro návštěvy.
Nově jsou stanoveny:
ÚTERÝ a ČTVRTEK

od 13:00 do 16:00 hod.

SOBOTA a NEDĚLE

od 14:00 do 17:00 hod.

Podmínky jsou stanoveny z důvodu nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19
způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2.
Toto opatření vchází v platnost dnem podpisu s účinností od 1. 7. 2020.
V návaznosti na výše uvedené opatření stále platí trvalé uzamčení hlavního vchodu.
Za uzamčení hlavního vchodu zodpovídá sloužící zdravotní sestra.
V Perninku dne 30. 6. 2020
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