Rozhodnutí ředitelky střediska
Diakonie Valašské Meziříčí ze dne 4.12.2020

Závazný postup pro organizaci návštěv u pacientů v lůžkovém
zdravotnickém zařízení hospic CITADELA
s platností od 5.12.2020
Usnesením vlády ČR z 30.11.2020 č. 1264 se stanovují výjimky ze zákazu návštěv
v lůžkových zdravotnických zařízeních od 5.12.2020 do 12.12.2020. Na základě tohoto
právního předpisu stanovuje Diakonie Valašské Meziříčí závazná pravidla pro zajištění a
organizaci návštěv ve zdravotnickém zařízení – hospic CITADELA
1. Zákaz návštěvy se pro třetí osobu (osobu blízkou) se nevztahuje:
a. U návštěv pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stadiu
nevyléčitelného onemocnění
2. Diakonie Valašské Meziříčí umožní návštěvy třetím osobám u pacientů ve
zdravotnickém zařízení hospic CITADELA za níže uvedených podmínek:
a. Návštěva bude umožněna pouze po předchozí rezervaci a potvrzení
termínu. Rezervaci budou zajišťovat pracovníci sociálního úseků hospice kontakt: 733 164 602
b. Návštěvy budou
umožněny osobám blízkým
z provozních
a
epidemiologických důvodů pouze v době od 15,00 do 16,30 hodin
v průběhu celého týdne mimo dnů středa a čtvrtek
c. U umírajících bude pro poslední rozloučení umožněna návštěva i mimo
stanovenou dobu
d. Návštěva bude umožněna nejvýše dvěma dospělým osobám blízkým
e. Na jednom pokoji je umožněna vždy jen jedna návštěva v daném čase
f. Maximální délka návštěvy se stanovuje na 30 minut
g. Návštěvy mohou probíhat pouze na pokojích pacientů za dodržení
hygienických podmínek
3. Před zahájením návštěvy budou provedeny u třetí osoby tyto úkony:
a. Změření tělesné teploty, zjištění možných příznaků nemoci. V případě, že
bude naměřena TT vyšší než 37,0 C nebo zjištěny příznaky respiračního
onemocnění, nebude návštěva povolena
b. Vyplnění dokladu – Čestné prohlášení
c. Dezinfekce rukou
d. Oblečení do ochranného oděvu, který poskytne zařízení

e. Použití respirátoru minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového
ventilu – návštěva musí být vybavena nepoužitým (nový) respirátorem
f. Poučení o chování v době návštěvy, místa konání návštěvy a době, kdy
bude návštěva ukončena, jak naložit s použitým prádlem, odpadem apod.
4. Po ukončení návštěvy pověřený pracovník zapíše dobu odchodu třetí osoby do
čestného prohlášení a doklad uloží k archivaci
5. Po ukončení návštěvy zajistí pracovníci úklidu dezinfekci pokoje, ploch a prostor,
kde návštěva proběhla
6. Upozorňujeme, že u klientů s onemocněním COVID-19 jsou návštěvy i nadále
zakázány

Tímto rozhodnutím se ruší a nahrazuje rozhodnutí ředitelky ze dne 3.7.2020.
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