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Pravidla pruběhu návštěv v Domově Fkubá Voda od 24. 5. 2021

Všechny plánované návštěvy do Domova Hrubá Voda musí svou přítomnost
konzultovat předem se sociálními pracovnicemi. Důvodem je zabrénění nadměrné
kumulace osob ve vnitřních prostorách, abychom i nadále chránili naše seniory před
možnou infekcí.
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sdělte termín a čas vašínávštěvy alespoň jeden den předem u sociáIních

pracovnic na tel. 727 943 530 v pracovní dny od 6. 00 hod. do 14. 30 hod.
ý pracovní dny v odpoledních hodinách, v sobotu a v neděli konzultujte svou
případnou návštěr,,rr předem se zdravotním personálem na tel.727 943 532.
každánávštěva se musí při příchodu nahlásit na sesterně.
ý zařízetínebudou návštěvám prováděny poc testy na přítomnost antigenu
viru SARS -CoV-2.
Odběrová místa v Olomouckém kraji: FN Olomouc, Vojenská nemocnice
Olomouc, Nemocnice AGEL - Jeseník, Prostějov, Šternberk, Přerov,
Nemocnice Šumperk,Nemocnice Hranice.
Návštěvu mohou uskutečnit osoby. které:
l. absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahqením návštěvy RT-PCR
r,yšetření nebo POC test, píičemžtuto skutečnost musí prokéaat
doloženímdokladu,
2. byly očkovány proti onemocnění COVID - 19 a ďolaží, že
a. od aplikace první dáv§ očkoviání v případě dvoudávkového
uplynulo nejméně 22 dní, ale ne vícenež90 dní, pokud nebyla
aplikována druhá dávka
b. od aplikace první dáv§ očkovánív případě dvoudávkového
uplynulo nejméně 22 dní, ale ne vice než 9 měsíců,pokud byla
ap likovan á ďťlJhá dávka
c. od aplikace první dávky očkovánív případějednodávkového
uplynulo nejméně 14 dn| ale ne vícenež9 měsíců
3. prodělaly v době l80 dnů přede dnem návštěvy onemocněni COMD-19
a ďoloží o tom doklad.
4. jsou opatrovníky uživatelůsociálních služeb s omezenou svéprávností
(nemusí mít test).
Návštěvu mohou vykonat tyto osoby za nížeuvedených podmínek:
1. po celou dobu návštěr,y musí používatochranné pomůcky dýchacích
cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového
ventilu,
2. povolený počet osob při návštěvě jsou 2,
Používejte připravené dezinfekčníprostředky, které jsou umístěny na chodbách.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.
V IIrubé Vodě dne 24. 5.202I.
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