Pravidla pro uskutečnění návštěvy v Sociálních službách Libina, p. o.
(platné od 13. 5. 2021 od 00:00 hod do odvolání) viz mimořádné
opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.
Návštěvy budou uskutečněny za následujících podmínek:
1. Návštěvu lze uskutečnit v odpoledních hodinách od 13.30 hod. do 16.00
hod.,
2. každá osoba navštěvující klienta bude dotazována na symptomy
onemocnění COVID-19,
3. návštěvy musí předložit doklad s negativním výsledkem POC testu na
přítomnost antigenu viru SAR C0V-2 nebo RT- PCR testu, který
absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy (neplatí u
osob, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění
COVID-19 a doloží o tom doklad nebo mají vystavený certifikát
Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění
COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě
dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace
první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo
nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění
COVID-19)
4. návštěvy pohybující se v prostorách Sociálních služeb Libina používají
osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor
třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu (s výjimkou dětí do dvou
let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s
výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný
prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének),
5. doba návštěvy u jednoho klienta nepřekročí 30 minut,
6. předměty (např. dárky, zabalené trvanlivé potraviny, cigarety atd.), které
návštěvy donesou klientů m, budou před předáním klientů m označeny a
uloženy na min. 12 hod. do připraveného boxu,
Nadále platí, že bez nutnosti podstoupení testů mohou být realizovány
návštěvy u klientů, na které se vztahují výjimky, a to již pouze u klientů
sociálních služeb v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění.
Návštěvy i v tomto případě dodržují nastavená režimová opatření.
Děkujeme, že respektujete stanovená pravidla a příslušná vládní na řízení,
která jsou v zájmu ochrany toho nejcennějšího, o co pečujeme, tzn. zdraví a
život našich klientů.
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