INFORMACE O VÝJIMCE ZE ZÁKAZU NAVŠTĚV OD 7. 12. 2020 V DOMOVĚ
PRO SENIORY LEDAX VYSOKÉ MÝTO
Tato informace se týká návštěv v Domově pro seniory a návštěv v Domově se
zvláštním režimem a Odlehčovací službě Ledax Vysoké Mýto o.p.s. Zákaz návštěv
stále platí. Dne 30. 11. 2020 vydala Vláda České republiky Usnesení č. 1264, na
jehož základě je možné za splnění stanovených podmínek
Platnost nařízení o možnosti výjimky zákazu návštěv platí do 12. 12. 2020, tedy
do konce nouzového stavu. Poté očekáváme nové pokyny z MPSV a MZČR, které
budou oblast týkající se sociálních služeb upravovat.
Dle aktualizovaného usnesení se přidává možnost návštěvy třetí osoby u
klientů v případě, že:






osoby, které chtějí navštívit uživatele, se před zahájením návštěvy podrobí
POC testu, a to s negativním výsledkem nebo s doloženým výsledkem testu,
který není starší 48 hodin
osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy u
uživatele RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS
CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad
osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy u klienta prodělaly
onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.

Na základě usnesení nevzniká poskytovateli sociálních služeb povinnost
testovat návštěvy v rámci zařízení.
V Domově pro seniory Ledax Vysoké Mýto o.p.s. je možné provést POC
testování návštěv zdravotnickými pracovníky Domova. Zájemcům o návštěvu
ale doporučujeme, aby si zajistili testování v některém z odběrových center
nebo laboratoří v Pardubickém kraji nebo v místě svého bydliště.
Seznam odběrových míst NPK a jejich provozní doba pro antigenní testování
nebyl ještě zveřejněn, po jeho zveřejnění Vás budeme informovat.
Antigenní testy by měli probíhat:





Pardubická nemocnice - odebíráme pacienty indikované lékařem nebo
krajskou hygienickou stanicí i samoplátce
Litomyšlská nemocnice - odebíráme pacienty indikované lékařem nebo
krajskou hygienickou stanicí i samoplátce
Chrudimská nemocnice - odebíráme pacienty indikované lékařem nebo
krajskou hygienickou stanicí
Infolinka COVID-19: Informace o fungování odběrových míst Nemocnice
Pardubického kraje lze nově získat také na telefonní infolince, která je
v provozu každý všední den od 7:00 do 15:30 hod. V případě, že
potřebujete informace k odběrům, volejte na telefonní číslo 607 090 808.

Na základě usnesení je dále možné udělit výjimku ze zákazu návštěv u:







nezletilých uživatelů sociálních služeb,
uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,
uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením,
uživatelů, pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace,
uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Výjimku u výše vymezených skupin uživatelů uděluje na základě žádosti výhradně
zástupce ředitele Ledax Vysoké Mýto o.p.s. a to vždy po důkladném posouzení
oprávnění žádosti a po konzultaci s lékařem Domova. Na tyto výjimky se nevztahuje
POC test.
V případě, že bude na základě výše uvedených skutečností povolena výjimka
ze zákazu návštěv, platí přísná bezpečnostní opatření v prostorách Domova.
Regulace povolených návštěv


















Výjimky ze zákazu návštěv budou v Domově pro seniory Ledax Vysoké
Mýto povoleny z provozních důvodů od 7. 12. 2020
Návštěvu si lze do odvolání zarezervovat v rezervačním systému, nebo
po telefonické domluvě, a to na telefonním čísle 724 909 827.
Návštěvy u povolených výjimek ze zákazu návštěv budou regulovány
tak, aby se dostalo na všechny uživatele. Každému bude umožněna
maximálně 1 návštěva / týden, platí u všech povolených výjimek.
Frekvence návštěv není limitována u uživatelů v terminálním stádiu
Návštěvní hodiny u povolených výjimek ze zákazu návštěv (prosíme o
respektování objednaného času návštěvy):
o Pracovní dny v čase 9:30 – 10:30 hod., 13:30 – 14:30 hod., 14:30 –
15:30 hod.
o O víkendu a svátku v čase 14:00 – 15:00 hod.
Návštěvy budou probíhat v předem určených časech a v omezeném
počtu. (max. 2 osoby / uživatel / návštěva). Je povinná regulace osob
v zařízeních tak, aby nedocházelo k velké koncentraci cizích osob v Domově
najednou.
Pro osoby v terminálním stádiu omezení návštěv neplatí, ale vždy je nutná
domluva předem se zástupkyní ředitele Domova a nastavení individuálních
návštěv.
V pokojích, kde budou uživatelé v karanténě či izolaci (uživatelé s podezřením
na nákazu COVID -19 nebo uživatelé s prokázanou nákazou) nebudou
návštěvy povoleny.
Návštěvy budou ve vnitřních prostorách Domova pro seniory Ledax Vysoké
Mýto o.p.s. Více jak 2 osoby nebudou za uživatelem vpuštěny. Po celou dobu
návštěvy musí být dodržovány bezpečné rozestupy 2 metry mezi cizími
osobami (s výjimkou rodinných příslušníků). Návštěvy budou probíhat
v prostorách jídelny.
Délka návštěvy bude povolena na max. 30 minut. Poté proběhne
dezinfekce všech prostor a teprve pak budou vpuštěny další návštěvníci.
Každému návštěvníkovi bude před vstupem do vnitřních prostor
Domova změřena tělesná teplota, v případě teploty nad 37°C nebude
návštěva povolena.







Každá návštěva vyplní dotazník o bezinfekčnosti, v případě příznaků
nákazy infekčním onemocněním (rýma, kašel, dušnost, teplota) nebude
návštěva povolena.
Každý návštěvník bude do vnitřních prostor Domova vpuštěn pouze
s vlastním respirátorem třídy FFP2 nebo KN95 a rukavicemi. Ochranné
pomůcky musí mít návštěvník nasazeny po celou dobu návštěvy.
Pracovníci mají právo nošení ochranných pomůcek kontrolovat.
V případě nerespektování nařízení může být návštěva předčasně
ukončena nebo neumožněna
Bude možné donést na návštěvu balíčky. Povoleny jsou výhradně balené
trvanlivé potraviny, drogerie apod. Všechny balíčky budeme dekontaminovat.
Proto balíček označte jménem, my jej uložíme na místě k tomu určeném,
necháme 24 h v karanténě a poté budou balíčky předány uživatelům.

Zástupce ředitele Domova může s ohledem na vývoj epidemiologické situace a
s ohledem na provozní možnosti Domova povolené výjimky ze zákazu návštěv
neumožnit. Veškerá opatření mohou být s ohledem na vývoj epidemiologické
situace průběžně aktualizována.
Bohdana Turková
zástupce ředitelky

