NAŘÍZENÍ ŘEDITELE Č. 1/2020
POSTUP PRO APLIKACI NÁVŠTĚV U KLIENTU POBYTOVÝCH
ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OD 25.5.2020
Úvod: Na základě usnesení vlády a ministerstva zdravotnictví ze dne 18.5.2020 se stanoví
možnost návštěv u klientu pobytových služeb („zařízení“) za podmínek dodržování všech
preventivních opatření. Na základě tohoto opatření musí být dodržována následující
pravidla:
Koordinace návštěv do zařízení
1. Jakýkoliv kontakt mezi uživatelem pobytového zařízení a další o osobou (návštěvou)
musí probíhat co možná nejbezpečnějším způsobem, tak aby nedocházelo k dalšímu
případnému šíření onemocnění COVID_19.
2. Počet cizích osob v zařízení je nutné koordinovat dle počtu příchozích osob a
způsobem odpovídajícím prostorám, kde ke kontaktu dochází:
◦ Koordinace návštěv musí být organizována tak, aby nedocházelo k velké
koncentraci cizích osob
◦ V částech budovy nebo pokojích, které jsou v karanténě (suspektní klienti,
klienti s potvrzenou nákazou) nejsou návštěvy možné (výjimkou jsou osoby v
terminálním stádiu)
◦ Návštěvy musí mít roušku a při vstupu do budovy a odchodu z budovy si
budou dezinfikovat ruce.
Omezení počtu návštěv, resp. osob a času návštěv, průběh návštěv
1. Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě dospělé osoby na jednoho
uživatele ve stejném čase
2. Výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech, např. když navštěvující
osoba potřebuje podporu a doprovod
3. Každá navštěvující osoba podepíše čestné prohlášení o bezinfekčnosti, a to již před
vstupem. Bez podepsaného čestného prohlášení není možné vpustit návštěvu do
zařízení. Pokud budou součástí i nezletilé osoby nebo osoby, které nejsou svéprávné
nebo jsou omezené ve svéprávnosti, podepíše čestné prohlášení za tyto osoby jejich
zákonný zástupce nebo opatrovník.
4. Navštěvující osobě musí být při vstupu změřena teplota. Pokud má navštěvující
osoba teplotu nad 37,0 °C nebo pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána.
5. Omezení návštěv se i nadále nevztahuje na osoby v terminálním stádiu.

Potkávací zóny a prostory pro návštěvy
1. Pokud je to možné, uživatel používá roušku.
2. Pokud je to možné, měly návštěvy probíhat ve venkovních prostorách zařízení
(zahrada, společná terasa apod.) anebo k tomu účelu vyčleněné místnosti.
3. Návštěva na dvoulůžkovém pokoji by měla být zajištěna závěsem tak, aby byla
oddělena od lůžka druhého uživatele.
4. Je zajištěné dodržování odstupu min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou
rodinných příslušníků, resp. návštěvy. Kontakt mezi uživatelem lůžkového zařízení a
návštěvou na kratší vzdálenost je možný jen v odůvodněných případech a doporučuje
se na co nejkratší dobu.
5. Po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce,
prostředkem s virucidním účinkem.
6. Doporučeno je využití prostorových dezinfekcí.
7. Po každé návštěvě (případně i v jejím průběhu) je nutné větrání dané místnosti či
pokoje.
8. Návštěva povinně bude používat návleky na obuv, které budou připraveny u vstupu a
po ukončení návštěv použité návleky umístí do připraveného plastového pytle na
odpad u vstupu.
9. Návštěvy na pokojích u jednotlivých klientu budou časově omezeny na 60 minut.

Pravidla budou vyvěšena při vstupu a zveřejněna na webových stránkách organizace.
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