Dobrý den,
obracím se dnes na vás jako geronto-psycho-sociální poradce Centra sociální a ošetřovatelské
pomoci Praha 15 ve věci nového Návštěvního řádu Domova se zvláštním režimem Parmská 390,
v souladu s aktuálním opatřením Ministerstva zdravotnictví a hygienických standardů v krizové situaci
spojené s pandemií COVID-19, platného od 25. května 2020. Tento nový Návštěvní řád bude platný
do odvolání nebo pozměnění. O změnách budete průběžně informováni.
Z důvodu ochrany našich klientů po poradě s vrchní sestrou Domova se zvláštním režimem Alenkou
Semanskou, jsme do odvolání nastavili návštěvní řád takto:

1. Klienti schopní pohybu a klienti schopní pohybu s dopomocí:
-

Tito klienti budou své návštěvy přijímat na zahradě.

Způsob návštěvy na zahradě:
-

Vždy si prosím předem dohodněte návštěvu po telefonu na telefonním čísle 776 823 666.
Jinak vám návštěva nebude umožněna.

-

Je možná maximálně půlhodinová návštěva.

-

Návštěvy budou do zahrady vstupovat zahradní branou z uličky mezi našim zařízením
a mateřskou školkou Kytičková.

-

Návštěvou se rozumí pouze jedna osoba (v případě, že navštěvující není schopný
samostatného pohybu je možné po telefonické dohodě přijít s doprovodem).

-

Návštěvy se budou konat ve všední dny i víkendy v čase od 14:00h do 16:00h.

-

Návštěva bude povinná mít roušku nebo respirátor, stejně tak i naši klienti v čase návštěvy.

-

Návštěva bude dodržovat povinné rozestupy mezi sebou a našimi klienty stejně tak jako mezi
ostatními návštěvami na zahradě.

-

V případě nepříznivého počasí prosím svou návštěvu přeložte.

-

Při příchodu bude muset návštěva projít dezinfekcí a měřením teploty.

-

Návštěva bude muset před vstupem do prostor zahrady Domova se zvláštním režimem
vyplnit docházku, uvést jméno, příjmení a stvrdit svým podpisem Prohlášení o tom, že se
nesetkala s osobou vykazující známku nemoci COVID-19.

2. Klienti situování pouze na lůžko
Pro návštěvy u klientů situovaných pouze na lůžko platí stejné požadavky jako v případě návštěvy
na zahradě a dále také:
-

Pohyb návštěvy bude omezen pouze na cestu od vchodových dveří ke klientovi a od klienta
zpět k vchodovým dveřím.

-

klienti situování na lůžko budou přijímat své návštěvy za paravánem v pokoji, vždy ovšem tak
aby nedošlo ke kumulaci návštěv na jednom pokoji.

-

U návštěvníků na pokojích bude povinné si nasadit ochranné návleky, pláště a čepice.

-

Návštěva bude možná jedenkrát za měsíc.

-

V případě, že se zdravotní stav klienta situovaného pouze na lůžko zhorší, budou návštěvy
a jejich četnost řešeny individuálně.

Doplňující informace:
Na telefonním čísle 776 823 666 je nadále možné si domlouvat videohovory a stejně tak výjimky
týkající se návštěv a nového Návštěvního řádu DZR.
Prosíme vás abyste byli trpěliví a vzali na vědomí, že i když se návštěvy povolují, naše striktní
hygienická nařízení, která musíme dodržovat se nikterak neuvolňují. Celý tento proces klade velké
nároky na personál a proto vás prosíme abyste maximálně dodržovali všechna výše uvedená
opatření.
Stejně tak je vám k dispozici distančně geronto-psycho-sociální poradna na telefonním
čísle: 770 111 462 kde je také možné se informovat na psychický stav klientů DZR a zjišťovat
informace spojené s pandemii, krizovou situací způsobenou onemocněním covid-19 a aktuálních
změnách.

