SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA HAVLÍČKOVA BRODU

PRAVIDLA NÁVŠTĚV KLIENTŮ DOMOVA PRO SENIORY REYNKOVA
Vážení,
vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci ohledně Covidu-19 a respiračních onemocnění jsme přistoupili
k individuálnímu přístupu návštěv v Domově pro seniory Reynkova. Prosíme Vás i Vaše blízké o zodpovědný
přístup k nastaveným pravidlům.
Pečlivě zvažte vhodnost návštěvy s ohledem na Váš aktuální zdravotní stav, a to, z které lokality blízcí přichází (i
nadále využívejte ke kontaktu videohovory).
Návštěvy budou probíhat individuálně pouze za příznivého počasí na zahradě domova pro seniory, a to v
dostatečných rozestupech 1,5 metru v pěti vyhrazených místech.
• Návštěva na zahradě bude možná pouze po objednání. Objednat se mohou příbuzní na telefonním čísle +420
724 101 179, a to od pondělí do pátku od 8:00 hodin do 15:00 hodin. Objednávku na víkendy a státní svátky,
prosím, objednávejte v poslední pracovní den do 15:00 hodin. Návštěvy budou probíhat v pondělí, středu a
sobotu od 13.00 hodin do 15.00 hodin. Návštěva bude časově omezena na max. 45 minut/dovolenka, maximálně
5 klientů.
• Vstup osob do zahrady bude zadním vchodem.
• Počet osob je omezen na 1 až 2 osoby k 1 klientovi.
• Každý rodinný příslušník vyplní formulář o Bezinfekčnosti a bude mu změřena tělesná teplota a musí mít
ochranu úst. Ochranné pomůcky nesnímejte. Doporučujeme nosit ochranné pomůcky i klientům.
• Pokud rodinný příslušník donese balíček pro klienta, je nutné, aby byl označen jmenovkou klienta a byl předán
při příchodu zaměstnanci domova. Balíček bude dezinfikován a uložen do 1- denní karantény.
KLIENT NA DOVOLENCE MIMO ZAHRADU DOMOVA PRO SENIORY
Tyto dovolenky prosíme individuálně projednat s vedením domova. Volný pohyb klientů samozřejmě
neomezujeme.
Omlouváme se všem klientům a rodinným příslušníkům za tato opatření. Naším cílem je zabezpečit zdraví klientů i
zaměstnanců. V případě změn budou informace vyvěšeny na webových stránkách organizace.

Děkujeme za pochopení.
PLATNÉ OD 11.9.2020.
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