
Domov důchodců Český Dub, p. o.

Zámecká 39/IV, 463 43 Český Dub

________________________________________

Vážení rodinní příslušníci,

Vážení blízcí našich klientů,

Vážení návštěvníci,

     na  základě  rozhodnutí  Vlády  ČR  jsou  od  25.5.2020  povoleny  návštěvy

v pobytových sociálních službách.  Stále jsme ale povinni dbát zajištění bezpečnosti a

zdraví  našich  klientů,  protože  právě  senioři  jsou  nejvíce  ohroženou  skupinou

s ohledem na rizika  spojená s  pandemii  COVID-19.  Z tohoto důvodu jsme museli,

věříme že dočasně, stanovit závazná pravidla pro organizaci návštěv v našem domově.

Tato pravidla vstupují v platnost k 25. 5. 2020 a platí až do odvolání.  

P r a v i d l a  n á v š t ě v  

1/ Návštěvy  budou  umožněny  denně  od  14.00  do  16.00  hodin.  Návštěva  je
umožněna  pouze  osobám,  které  se  telefonicky  předem objednají,  a  to  minimálně
s denním  předstihem.  Objednávky  návštěv  budou  přijímat  sociální  pracovnice  ve
všední dny v čase od 8.00 hodin do 15.00 hodin na telefonních číslech: 482 362 015,
725 349 080 a 724 103 450. Popřípadě je možné komunikovat mailem: 
petra.skopanova@ddceskydub.cz, vlastimila.prochazkova@ddeceskydub.cz. 

2/ Na návštěvu přicházejí vždy pouze dvě osoby, výjimkou jsou děti do 15ti let.
Pokud bude návštěva probíhat na venkovní terase,  může být dospělých osob více,
maximálně pět. 

3/ Každá  osoba  přicházející  na  návštěvu  je  povinna  mít  roušku.  Roušku  si
návštěva po celou dobu trvání návštěvy nesmí sundat. 

4/ Každá  osoba  přicházející  na  návštěvu  je  povinna  si  nechat  změřit  teplotu
bezkontaktním teploměrem, podepsat čestné prohlášení, zapsat se do knihy návštěv i
s uvedením  naměřené  hodnoty  a  dodržet  maximální  60ti  minutový  čas  návštěvy.
Návštěvník s teplotou 37 stupňů a více nebude do domova vpuštěn. 

5/ Pro vstup do objektu domova je možné používat pouze hlavní vchod do centrální
budovy  (zámku)  čp.  39,  kde  bude  kontaktní  místo  pro  měření  teploty  a  podpis
čestného prohlášení.  Zde také budou poskytnuty základní organizační  informace o
průběhu návštěvy.
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6/ Každý klient může mít pouze jednu návštěvu denně. 

7/ Návštěva se s klientem pohybuje pouze v prostorách domova,  které  předem
určí personál daného oddělení. 

8/ Pokud,  ze  zdravotních  důvodů,  musí  návštěva  probíhat  přímo  na  pokoji
klienta, je to možné jen za splnění těchto podmínek: do pokoje vstupují maximálně
dvě osoby,  která před vstupem obdrží  od personálu ochranný oděv a jednorázové
rukavice, rouška je samozřejmostí. 

9/    Pokud návštěva  přinese  dárky,  potraviny  či  jiné  osobní  věci,  předá tyto  věci
pracovnicím oddělení, které je uloží do „karantény“ po dobu 48 hodin. Až poté budou
věci předány jejich příjemci. 

10/       Počet  návštěv  musí  být  s ohledem  na  uvedená  pravidla  limitován.  Na
odděleních služby Domov se zvláštním režimem vždy maximálně 6 návštěv denně, ve
službě Domovy pro seniory maximálně deset návštěv denně. 

10/ Návštěva bez předchozího objednání není možná

Uvědomujeme  si,  že  uvedená  pravidla  nejsou  pro  Vás  komfortní  a  představují
poměrně  značné  omezení.  Věřte,  že  je  nezavádíme  ve  zlé  vůli,  ale  jsme  opravdu
motivováni snahou maximálně ochránit naše klienty, naše obyvatele. 

                   Děkujeme za pochopení. 

                                                                                     Radim Pochop, ředitel DD v. r.


