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Příkaz ředitelky č. 4.1/2020 k návštěvám uživatelů v zařízení
Sociálních služeb Vyškov, p. o. – Domov se zvláštním režimem
SSV budou zpřístupněny návštěvám po předchozí telefonické domluvě.
Jakýkoliv kontakt mezi uživatelem pobytového zařízení a další osobou (návštěvou) musí probíhat
co možná nejbezpečnějším způsobem.

Koordinace návštěv do zařízení
Je nutné návštěvu předem objednat na telefonu:
602 658 141 nebo 725 435 306 pondělí-pátek 7:00-15:00.
Čas návštěvy bude domluven předem tak, aby byla organizována koordinace návštěv.
U uživatelů v karanténě nejsou návštěvy možné (výjimkou jsou osoby v terminálním stádiu,
návštěvy po domluvě s vrchní sestrou).
Všichni návštěvníci musejí mít roušku po celou dobu návštěvy (venkovní i vnitřní prostory
včetně kontaktu s uživatelem), a při vstupu a odchodu si budou dezinfikovat ruce.




















Omezení počtu návštěv, resp. osob a času návštěv, průběh návštěv
Návštěvy mohou probíhat v režimu max. dvě osoby na jednoho uživatele ve stanoveném čase.
Dětem a mladistvým do 18 let je vstup povolen pouze v doprovodu dospělé osoby, která bude mít
dítě po celou dobu návštěvy pod dohledem.
Domácím mazlíčkům je povolen vstup pouze do venkovních prostor areálu.
Všechny návštěvy budou registrovány (čas návštěvy, jméno, příjmení a telefonní kontakt
na všechny členy návštěvy).
Každý člen návštěvy vyplní čestné prohlášení, za nezletilou osobu podepíše čestné prohlášení
doprovázející dospělá osoba.
V případě příznaků virového onemocnění je návštěva obou osob zakázána.
Navštěvujícím osobám bude změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0°C, je
návštěva obou osob zakázána.
Bez předchozí telefonické domluvy nebude návštěva umožněna.

Prostor pro návštěvy
Pokud je to možné (příznivé počasí, zdravotní stav), návštěvy budou probíhat ve venkovních
prostorách Domova, v ostatních případech v odpočinkové místnosti.
Ve venkovních prostorách se dodržuje odstup 2 m od ostatních osob.
Všechny osoby dodržují odstup od jiných osob.
Návštěva může donést drobný dárek. Potraviny je možné donášet pouze v omezeném množství
a originálním obalu. Vše bude předáno doprovázejícímu zaměstnanci, který musí nejdříve balíčky
desinfikovat.
Návštěva na pokoji bude možná u zcela imobilních uživatelů v předem domluveném čase a
proběhne za dodržení hygienicko-epidemiologických opatření (ochrana nosu a úst – rouška,
návleky na obuv, odstupy od uživatele 2 m, odstupy od jiných osob min. 2 m, použití zástěn).
Na pokoji se dodržuje zakrytí nosu a úst u všech členů návštěvy.
Po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce prostředkem
s virucidním účinkem.
Po každé návštěvě (případně i v jejím průběhu) je nutné větrání dané místnosti či pokoje.
Ve Vyškově, dne 7. 7. 2020

Mgr. Dana Indráková, v. r.

