Rozhodnutí ředitelky střediska
Diakonie Valašské Meziříčí ze dne 15.3.2022

Závazná protiepidemická opatření
proti šíření nákazy COVID – 19
v Domově se zvláštním režimem Diakonie Valašské Meziříčí
od 15. 3. 2022 do odvolání
Vzhledem ke stávající epidemiologické situaci COVID-19 se s platností od 15. 3. 2022
v návaznosti na platná mimořádná opatření vydaná MZCR, upravují tato protiepidemická
opatření pro návštěvy v zařízení zdravotních a sociálních služeb:
1. Od 15. 3. 2022 povolujeme návštěvy u klientů v Domově se zvláštním režimem
2. Diakonie Valašské Meziříčí umožní návštěvy třetím osobám u pacientů a klientů
v zařízení Domova se zvláštním režimem za níže uvedených podmínek:
a. Použití respirátoru minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu –
návštěva musí být vybavena nepoužitým (nový) respirátorem.
Děti, které ještě nezahájili povinnou školní docházku ochranný prostředek mít
nemusí, dětem do 15 let věku postačí chirurgická rouška.
b. Návštěvní doba je denně od 14.00 - 17.00 hod
c. Návštěva bude umožněna za těchto podmínek:
• Návštěva bude probíhat na pokojích pacientů nebo ve venkovním
prostoru před budovou DZR
• Návštěva bude umožněna maximálně dvěma osobám blízkým u
jednoho pacienta za dodržení stanovených hygienických podmínek
3. Před zahájením návštěvy budou provedeny u třetí osoby tyto úkony:
a. Dezinfekce rukou
b. Použití respirátoru minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového
ventilu – návštěva musí být vybavena nepoužitým (nový) respirátorem.
Děti, které ještě nezahájili povinnou školní docházku ochranný prostředek mít
nemusí, dětem do 15 let věku postačí chirurgická rouška.
c. Poučení o chování v době návštěvy, místa konání návštěvy a době, kdy
bude návštěva ukončena.
d. V případě podezření na respirační onemocnění u návštěvy – návštěva
nebude doporučena.
e. Návštěvy se budou hlásit na recepci zařízení
4. Upozorňujeme, že u klientů s onemocněním COVID-19 jsou návštěvy i nadále
zakázány
Tímto rozhodnutím se ruší rozhodnutí ze dne 1.3. 2022.
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