Ve Valašském Meziříčí
dne 21.5.2020

DIAKONIE VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Žerotínova 1421
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 73632783

Rozhodnutí ředitelky Diakonie Valašské Meziříčí
ze dne 21.5.2020 s účinností od 25.5.2020
Na základě nařízeného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne
19.5.2020 č. MZDR 16214/2020-3/MIN/KAN a doporučeného postupu č.10/2020 MPSV
nařizuji v rámci prevence rozšíření nemoci COVID-19 tento
ZÁVAZNÝ POSTUP PRO NÁVŠTĚVY PACIENTŮ A KLIENTŮ
zdravotních a sociálních služeb poskytovaných v budově hospice CITADELA
S PLATNOSTÍ OD 25.5.2020 DO ODVOLÁNÍ
Návštěvy, kterými mohou být rodinní příslušníci, osoby blízké, opatrovníci a dobrovolníci
se budou při návštěvě pacienta v hospici CITADELA, klienta pobytové odlehčovací
služby nebo sociální služby dle §52 zák. 108/2006 Sb., řídit tímto postupem:
•
•
•
•

•
•
•
•

Návštěvy budou umožněny z provozních a epidemiologických důvodů pouze v době
od 15,00 do 16,30 hodin
Návštěvy budou probíhat v režimu maximálně dvě dospělé osoby na jednoho
pacienta/klienta v jeden den ve stejném čase
Každý pacient/klient má předem určen den návštěvy (2x týdně), dle čísla pokoje
a lůžka
Během pobytu může dojít v případě nutných provozních potřeb (např. malování,
technická závada na pokoji), či zhoršení zdravotního stavu klientů k přemístění na
jiný pokoj a tím tedy ke změně dne návštěvy. Kontaktní osoba bude o tomto vždy
informována.
Při vstupu do zařízení bude koordinovat návštěvu osoba k tomu určená.
Každá navštěvující osoba je povinna vypsat čestné prohlášení. Pokud budou
součástí i nezletilé osoby či osoby, které nejsou svéprávné nebo jsou omezeny na
svéprávnosti, vyplní dotazník za tyto osoby jejich právní zástupce nebo opatrovník.
Navštěvující osobě bude při vstupu změřena tělesná teplota, bude-li nad 37,0 °C,
je návštěva zakázána.
Navštěvující osoba musí používat roušku po celou dobu návštěvy. Při vstupu do
budovy a odchodu z budovy si vždy vydezinfikovat ruce.

•
•
•

•
•
•
•

Chování návštěvy v zařízení:
Je nutno dodržovat odstupy min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou
rodinných příslušníků, resp. návštěvy.
Návštěvy mohou probíhat pouze v těchto prostorách - pokojích klientů a místech
k tomu určených – zahrada, společenský prostor na chodbách v lůžkové části
přízemí a 1.patra, zimní zahrada v 1.patře.
Není možno se pohybovat
s pacienty/klienty mimo tyto prostory. Z prostorových důvodů je omezení počtu osob
v jednotlivých prostorách následující:
- Zimní zahrada – max. 1 návštěva.
- Pokoje – rozestupy 2 metry od klienta na vedlejším lůžku + použití zástěny mezi
lůžky.
- Zahrada – dodržení rozestupů 2 metry.
- Společenský prostor na chodbách – max. 2 návštěvy s dodržením odstupu 2
metrů
Je zakázáno přinášet klientům potraviny a jiné věci, které nejsou v originál - ním,
dezinfikovatelném obalu.
Při odchodu musí navštěvující osoba informovat koordinátora, který zaznamená
čas odchodu do čestného prohlášení
Doba návštěv není určena ke konzultaci a podávání informací ohledně zdravotního
stavu klientů lékařem. Ty probíhají i nadále pouze telefonicky.
Omezení návštěv se nevztahuje na osoby v terminálním stádiu. Nadále dle
rozhodnutí lékaře. U klientů v terminálním stádiu nemoci a při náhlém zhoršení
zdravotního stavu lékař informuje kontaktní osobu a návštěva je umožněna i mimo
stanovený den a čas.

Všichni pracovníci zařízení jsou povinni se seznámit a řídit se tímto závazným postupem.
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