NOVÉ ZÁMKY – POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
NOVÉ
ZÁMKY

Nové Zámky 2, Mladeč, 784 01 Litovel
tel.: 585 155 811
IČ: 70890871

www.novezamky.cz

e-mail: senk@novezamky.cz

Pravidla pro realizaci návštěv klientů v pobytovém zařízení
Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb, p. o., od 24. 5. 2021
Návštěvy se týkají rodinných příslušníků, opatrovníků, dobrovolníků a dalších blízkých osob.
Klienta mohou navštívit maximálně dvě dospělé osoby ve stejném čase.
A) Před vstupem do budovy nejprve zavolejte na příslušné bydlení a ohlaste svoji návštěvu
na níže uvedených tel. číslech.

Služba DOZP
1. bydlení – tel. 585 155 831

Služba DZR
4. bydlení – tel. 585 155 834

2. bydlení – tel. 585 155 832
3. bydlení – tel. 585 155 833

B) Vyčkejte na příchod pracovníka ve venkovních prostorách, v příp. nepříznivého počasí ve
vstupní hale budovy zámku.
C) Při vstupu do budovy použijte připravenou dezinfekci na ruce a vlastní ochranný
prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy
bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro
výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95)
s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a
s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích
cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.
D) Budete dotázáni na symptomy koronavirové nákazy a bude Vám předán dotazník
o bezinfekčnosti. Pokud je součástí návštěvy osoba nezletilá nebo omezená ve svéprávnosti,
vyplní dotazník za tuto osobu zákonný zástupce nebo opatrovník.
E) Bude Vám změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C nebo uvede
jiný příznak nemoci, bude jí návštěva zakázána.
F) Návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující klienta se podrobí před
zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s
negativním výsledkem; tento požadavek se nevztahuje na osoby, které
1) absolvovaly nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost
viru SARS-CoV-2 nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním
výsledkem a doloží o tom doklad,
2) byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že
a) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC
uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
b) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC
uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá
dávka, nebo
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c) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC
uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné
příznaky onemocnění COVID-19,
3) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace
podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního
POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na
přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
G) Návštěvy probíhají výhradně ve vstupní hale zámku. Návštěvy jsou povinné dodržovat
rozestupy minimálně 2 m. Pokud je to možné s ohledem na počasí, preferujeme návštěvy ve
venkovních prostorách.
V případě návštěv klientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit
za podmínky, že osoba navštěvující klienta dodržuje režimová opatření organizace, s nimiž bude
před návštěvou seznámena.
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