
Domov důchodců Český Dub, p. o.

Zámecká 39/IV, 463 43 Český Dub

________________________________________

Vážení rodinní příslušníci,

Vážení blízcí našich klientů,

Vážení návštěvníci,

     po období, kdy jsme v našem domově čelili nákaze Covid 19 se vracíme opět do

částečně  normálního  stavu,  a  proto  se  obnovuje  systém návštěv,  který  byl  platný

v první  polovině  prosince  loňského  roku.  Stále  jsme  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

stanovili závazná pravidla pro organizaci návštěv v našem domově.  Tato pravidla

vstupují v platnost k 22. 2. 2021 a platí až do odvolání.  Je možné, že pravidla

budou  postupně  aktualizována.  Proto  prosím  věnujte  průběžně  pozornost  našim

webovým stránkám, popřípadě našemu profilu na síti Facebook. 

P r a v i d l a  n á v š t ě v  

1/ Návštěvy budou umožněny v pracovní dny 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 do 11.00 hodin a od 13.00 do 14.30 hodin na telefonním
čísle: 482 362 015. 

2/ Návštěva je umožněna osobám, které se prokáží aktuálním negativním testem
na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, dále osobám, které absolvovaly nejpozději
48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost
antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, a osobám,
které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o
tom doklad; osoba splňující tento požadavek může vykonat návštěvu za podmínky, že
po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně
respirátor  třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu  Na návštěvu přicházejí
vždy pouze dvě osoby.  Test je možné podstoupit  v KN Liberec,  popřípadě
v KN Turnov. Přímo v domově testy prováděny nebudou. 

3/ Každá osoba přicházející na návštěvu je povinna zapsat se do knihy návštěv a
dodržet maximální 30 ti minutový čas návštěvy. 



4/ Pro vstup do objektu domova je možné používat pouze hlavní vchod do centrální
budovy  (zámku)  čp.  39,  kde  bude  kontaktní  místo.  Zde  také  budou  poskytnuty
základní organizační informace o průběhu návštěvy.

5/ Každý klient může mít pouze jednu návštěvu denně. Na každém oddělení je
možné umožnit návštěvu u pěti klientů za jeden den. 

6/ Návštěva se s klientem pohybuje pouze v prostorách domova,  které  předem
určí personál daného oddělení. První oddělení – vestibul + jídelna. Druhé oddělení –
knihovna + vestibul. Třetí oddělení – jídelna + vestibul. Čtvrté oddělení – kavárna na
druhém oddělení. 

7/ Pokud,  ze  zdravotních  důvodů,  musí  návštěva  probíhat  přímo  na  pokoji
klienta, je to možné pouze po předchozím projednání s vedoucí dané služby. 

8/    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. 

9/ 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.


