Centrum sociálních služeb J. Hradec - Domov seniorů Třeboň (DS)
Daskabát 306, 379 01 Třeboň
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Podmínky návštěv klientů Domova seniorů Třeboň (DS)
od 25. 5. 2020
Podmínky stanovené vedoucí DS reagují na doporučení MPSV a MZ. Dle epidemiologického
vývoje mohou být průběžně aktualizovány.
Budova DS, včetně venkovní odpočinkové zóny zůstává až do 21. 6. 2020 uzamčena.
Prostory pro návštěvy, s ohledem na počasí a zdravotní stav klienta:
• Venkovní odpočinková zóna (tuto možnost preferujeme)
• Přízemí DS - vstupní hala DS
• Klientský pokoj (klient v terminálním stádiu, dále po domluvě s vedoucí DS)
Omezení počtu návštěv, resp. osob a času návštěv:
Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě dospělé osoby na jednoho klienta ve stejném
čase.
Koordinace návštěv:
Aby nedocházelo k velké koncentraci osob, budou návštěvy probíhat po telefonické domluvě
s vedoucí DS - 602 879 448.
Průběh návštěv:
Na předem domluvený čas a místo doprovodí klienta zaměstnanec úseku péče.
Po ukončení návštěvy stejný zaměstnanec doprovodí klienta zpět na jeho pokoj.
Tento zaměstnanec je odpovědný za odemknutí a následné uzamčení budovy DS, odpočinkové
zóny.
Ve vstupní hale DS bude nábytek rozmístěn tak, aby byla dodržena bezpečná vzdálenost mezi
osobami. Bezpečnou vzdálenost (2 metry) je potřeba dodržovat i v odpočinkové zóně.
Zaměstnanec, který fyzicky zprostředkovává návštěvu, je povinen dohlédnout na to:
• aby každé osobě byla před návštěvou, před vstupem do areálu DS změřena tělesná teplota.
Pokud by u někoho byla teplota vyšší než 37,0 °C nebo měl pozitivní příznak nemoci, je
návštěva zakázána,
• aby si návštěva dezinfikovala ruce u vchodu DS, u branky odpočinkové zóny,
• aby měla ústa kryta rouškou nebo šátkem,
• aby vyplnila formulář - Čestné prohlášení, týkající se nemoci Covid-19.
Vyplněné čestné prohlášení předá zaměstnanec - vedoucí DS.
S účinností od 22. 6. 2020 bude umožněno:
• Otevřít budovu Domova seniorů Třeboň pro veřejnost.
• Klientům DS bude umožněn volný pohyb mimo areál Domova.
• Navštěvovat klienty i na pokojích a dalších místech v DS za dodržení hygienických opatření
(rouška, dezinfekce rukou).

V Třeboni 20. 5. 2020
Ing. Lenka Krakowitzerová, vedoucí DS Třeboň

