Dům pro seniory Wágnerka, Nad Nemocnicí 153, 381 01, Český Krumlov

Platnost: 25.5.2020
Aplikační proces- Návštěvní řád DS Wágnerka- rozvolnění návštěv po pandemii Covid-19.
Návštěvy rodinných příslušníků, opatrovníků, dobrovolníků, dalších blízkých osob.
Opatření pro návštěvy
Jakýkoliv kontakt mezi klientem pobytového zařízení DS Wágnerka a další osobou (návštěvou), musí
probíhat co možná nejbezpečnějším způsobem tak, aby nedocházelo k dalšímu případnému šíření
onemocnění COVID_19.
Koordinace návštěv
Počet cizích osob v DS Wágnerka je nutné koordinovat dle počtu příchozích osob a způsobem
odpovídajícím prostorám, kde ke kontaktu dochází.
O způsobu realizování návštěv je proveden písemný záznam, se kterým budou prokazatelně seznámeni
jak všichni zaměstnanci, tak i klienti dané sociální služby. S opatřením budou seznámeny i příchozí
návštěvy, formou podepsání souhlasu při příchodu.
Ve formuláři bude zapsán:
Datum.
Jméno a příjmení návštěvy.
Jméno a příjmení klienta.
Čas návštěvy od-do (doba návštěvy do odvolání nesmí přesáhnout 1 hod, pokud bude návštěva
s klientem v zařízení DS Wágnerka nebo ve venkovních prostorách DS Wágnerka). Pokud si návštěva
vezme klienta na procházku mimo areál DS Wágnerka, není vázána časově. Vždy o tom ale musí
vědět personál DS Wágnerka!
Hodnota teploty návštěvy při příchodu (pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0°Cnebo pozitivní
příznak nemoci, bude návštěva zakázána).
Podpis návštěvy, že byl seznámen s tímto dokumentem a čestným prohlášením, že bude dodržovat
pokyny statutárního orgánu.
Pokud nebude návštěva tyto postupy dodržovat, nebude vpuštěna.
Návštěva je možná pouze pro 2 členy rodiny, příbuzných, kamarádů apod. v ten daný moment
návštěvy.
Nedoporučuje se navštěvovat klienty s malými dětmi a domácími zvířaty.
Návštěva má povinnost se předem nahlásit telefonicky, abychom po rozvolnění mohli koordinovat
provoz a dokázali jsme tak ochránit nejen klienty, ale i naše zaměstnance, jejich rodiny a i Vás.

Seznam tel. čísel:
Ordinace- non stop služba: 776 368 588
Pondělí až pátek od 7.00 – 15.30
Ředitelka: Hana Spoladore: 776 364 940
Sociální pracovnice: Bc. Jana Prokopcová: 776 364 005
Časový harmonogram návštěv:
Pondělí až neděle:
9.00- 11.30
13.30- 16.30
Pokud Vám čas z nějakého závažného důvodu nebude vyhovovat, dle telefonické dohody
s personálem, se lze samozřejmě přizpůsobit.
Návštěvy musí mít roušku a při vstupu do budovy a odchodu z budovy si musí dezinfikovat ruce.
Každá navštěvující osoba bude dotazována na symptomy koronavirové nákazy tím způsobem, že
vyplní dotazník o bezinfekčnosti, a to ještě před vstupem do DS Wágnerka. Bez vyplněného dotazníku
nebude návštěva vpuštěna do zařízení.
Omezení návštěv se i nadále nevztahuje na osoby v terminálním stádiu.
Po každé návštěvě bude provedena dezinfekce všech ploch.
Po každé návštěvě (případně i v jejím průběhu) je nutné větrání dané místnosti či pokoje.

Děkujeme všem za pochopení, naše vyjádření pramení z nařízení vlády.
Moc se na Vás všechny těšíme nejenom my, ale Vaši blízcí.

V Českém Krumlově dne 21.5.2020
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Czech One Prague s.r.o.
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