Příkaz ředitele
PRO NÁVŠTĚVY KLIENTŮ V DOMOVĚ KOPRETINA ČERNOVICE
1. Návštěvy klientů v Domově jsou povoleny od 5. 12. 2020 za dodržení těchto podmínek:
2. Návštěvy v Domově jsou povolené každý den od 13.00. do 17.00 hod. Návštěvy mohou

probíhat v režimu maximálně dvě dospělé osoby na jednoho uživatele na den . V zájmu
klientů i návštěvníků je vhodné domluvit si návštěvu předem přímo na oddělení.

3. Každý návštěvník musí mít respirátor FFP2, jinak nebude moci být návštěva realizována.
Při vstupu do budovy a odchodu z budovy si bude každý návštěvník dezinfikovat ruce.

4. Každé navštěvující osobě bude pracovníkem oddělení při vstupu změřena teplota. Pokud má
navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C nebo pozitivní příznak nemoci (kašel, dušnost atd.), je
návštěva zakázána.

5. Každá návštěva bude před vstupem dotázána pracovníkem na oddělení na symptomy

koronavirové nákazy, bude seznámena s těmito pravidly pro návštěvy a vyplní dotazník o
bezinfekčnosti.

6. Pokud je to možné, klient bude při návštěvě používat nejméně roušku nebo respirátor FFP2.
7. V rámci opatření k zamezení možného šíření onemocnění COVID19 jsou preferovány a

doporučeny návštěvy ve venkovních prostorách (obora, hřiště, venkovní terasy, altán na
zahradě atd.) Není-li to z vážného důvodu možné, může návštěva proběhnout v
jednolůžkových pokojích anebo v k tomuto účelu vyčleněné místnosti na oddělení. (viz.
bod 9.)

8. Po každé návštěvě musí být provedena v místnosti dezinfekce ploch, kterých se dotýkají
ruce prostředkem s virucidním účinkem.

9. Po každé návštěvě (případně i v jejím průběhu) je nutné větrání dané místnosti či pokoje.
10.Prostor pro návštěvy:

1.A+1.C – návštěvní místnost před oddělením
2.odd. - chodba před oddělením
3.odd. - chodba před oddělením
4.odd. - šatna před oddělením
5.odd. - terasa nebo pokoj klienta
6.odd. - návštěvní místnost před oddělením 1.A
7.odd. - místnost pro terapie (pracovna)
8.A - místnost pro terapie (pracovna)
8.B - pokoj klienta
9.odd – místnost pro terapie (pracovna)

Domov Kopretina Černovice jako DOZP dle krizového usnesení Vlády ČR
č.1264 ze dne 30.11.2020 není uveden ve výjimce vztahující se k návštěvám,
proto se navštěvující osoby nepodrobují žádnému testování.
V Černovicích 4. 12. 2020
Mgr. Luboš Milichovský
ředitel domova

