_______________________________________________________________________________________
INFORMACE K NÁVŠTĚVÁM UŽIVATELŮ DOZP BYSTŘICE
Vážení rodiče, opatrovníci, příbuzní a přátelé Domova,
s potěšením Vám oznamujeme, že jsme provedli stavební úpravy ve stávající návštěvní místnosti DOZP,
abychom mohli nabídnout příjemné prostory pro setkávání uživatelů s rodinou a blízkými.
Jsme rádi, že se nám podařilo ve spolupráci s Vámi uchránit naše uživatele před nákazou COVID-19. Děkujeme
Vám za respektování zavedených režimových opatření.
V návaznosti na postupné rozvolňování (nouzový stav do 22.1.2021) Vás seznamujeme s průběhem návštěv
v našem zařízení.
Na základě doporučení č. 17 MPSV ČR ze dne 2.12.2020 budou probíhat ve dnech 5.1.2021, 7.1.2021
a 9.1.2021, 12.1.2021, 14.1.2021, 17.1.2021, 20.1.2021, 22.1.2021 za následujících podmínek:






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), budete zaevidováni do
objednávkového formuláře, bez objednávky nebude návštěva možná,
provedení předepsané registrace při vstupu do budovy (tj. vstupní formulář, popř. čestné prohlášení), bezkontaktní
změření tělesné teploty a naměřenou teplotu zapsat do vstupního formuláře,
vlastní povinné vybavení respirátorem (FFP2, KN95 bez výdechového ventilu),
návštěvní doba 9:00 – 14:00 hod.
uživatele mohou navštívit max. 2 osoby, délka návštěvy 30 min.

POBYTY UŽIVATELŮ MIMO DOZP:
Odchod ze zařízení:
 min. doba pobytu 7 dní,
 doprovodu bude změřena tělesné teplota, pokud bude doprovázející osobě naměřena teplota nad 37 °C, nebude
doprovázející osobě umožněno převzít uživatele,
 před převzetím uživatele je v prostoru vrátnice nutná dezinfekce rukou, použití vlastního respirátoru, vyplnění
Vstupního formuláře (bez vyplněného formuláře nelze uživatele předat).
Návrat do zařízení:
 při návratu uživatel i doprovod vstoupí s vlastním respirátorem FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a vyčká
příchodu zdravotní sestry v ochranných pomůckách,
 další postup je stejný jako při odchodu (změření teploty, vyplnění dokumentů…),
 zdravotní sestra v OOPP, umístí uživatele do předem určených oddělených prostor - izolace,
 do 72 hodin od příchodu bude uživateli proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4
dny,
 ukončení pobytu v oddělených prostorách je podmíněno negativním výsledkem obou testů,
 věci uživatele budou vydezinfikovány a předány na oddělení.
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 29.12.2020
Zpracovala: Jindřiška Řáhová, DiS.

