_______________________________________________________________________________________

INFORMACE K NÁVŠTĚVÁM UŽIVATELŮ DOZP BYSTŘICE
Vážení rodiče, opatrovníci, příbuzní a přátelé Domova,
vzhledem ke stále neuspokojivé situaci v souvislosti s vývojem výskytu onemocnění COVID – 19 a konzultací
s KHS Klatovy jsme se po zralé úvaze rozhodli upravit návštěvy a pobyty uživatelů Domova Bystřice a to s platností
od 13.12. 2021 takto:
Návštěvy budou probíhat pouze bezkontaktně v návštěvní místnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Návštěvu je nutné si předem telefonicky rezervovat u sociální pracovnice v pracovní dny od pondělí do pátku
v časovém rozmezí od 8:00 do 15:00 hod. (tel. 376 111 328 nebo 702 093 413), bez objednávky nebude návštěva
možná.
Návštěvy vstupující do budovy využijí postranní vchod do návštěvní místnosti, kde bude provedena písemná
evidence návštěvy – kontrola bezinfekčnosti (viz. níže), měření tělesné teploty, vyplnění vstupního formuláře.
Vlastní povinné vybavení respirátorem (FFP2, KN95 bez výdechového ventilu) – nutné po celou dobu návštěvy.
Návštěvní doba PO – NE od 9:00 do 15:00 hod.
Uživatele mohou navštívit max. 2 osoby, délka návštěvy 30 min.
Písemné doložení negativního výsledku RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 (platnost max. 72
hod.).
Prokázání očkování proti onemocnění COVID - 19 (vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví, od očkování
uplynulo nejméně 14 dní), očkování jen jednou dávkou při dvou dávkové vakcinaci nestačí k prokázání
bezinfekčnosti.
Navštěvující osoba v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID - 19 a doloží o tom písemný
doklad od lékaře.
Balíčky mohou blízcí posílat uživatelům, kteří nemohou odjet domů.
Pobyty uživatelů mimo zařízení:

•
•

Pobyt je možný v minimálním rozsahu 5 dnů.
Pro návrat do Domova je nutné doložit písemný výsledek negativního RT-PCR testu (platný max. 72 hodin od
odběru). Kontrolu zajistí zdravotnický personál při příjezdu uživatele do Domova.

Děkujeme Vám za respektování zavedených režimových opatření.
Pokud jste pro komunikaci s DOZP Bystřice uvedli elektronickou poštu, prosím sledujte ve Vašem emailu
i složku spam (nevyžádaná pošta). Naše sdělení zasíláme z emailu: socialnipracovnik@dozpbystrice.cz a bude
k dispozici i na webových stránkách domova – záložka vývěska.

V Bystřici nad Úhlavou dne 10.12.2021
Zpracovala: Mgr. Ivana Novotná

