Změna způsobu realizace návštěv v CSS Emausy s.r.o. z důvodu prevence nebezpečí vzniku
a rozšíření onemocnění COVID – 19
Platnost od 1. 7. 2020
Toto opatření obsahuje pravidla upravující možnost návštěv v CSS Emausy s.r.o., která jsou platná od
1. 7. 2020. Opatření vychází z Mimořádného opatření MZČR č.j. MZDR 16214/2020-4/MIN/KAN vydané
dne 29. 6. 2020.
Obecná pravidla pro návštěvy rodinných příslušníků, opatrovníků, dobrovolníků a dalších blízkých
osob






Brána Domova je uzavřena.
Parkování v Domově není povoleno. Výjimku tvoří pouze ti, kteří přijíždějí pro uživatele.
Veškeré kontakty mezi uživateli a dalšími osobami (návštěvami) musí probíhat co možná
nejbezpečnějším způsobem
Je zajištěno dodržování provozního řádu a návštěvních hodin.
Ředitelka Domova si vyhrazuje právo zpřísnit opatření v případě, že dojde ke zhoršení
epidemiologické situace nebo nerespektování pokynů a ochrany seniorů návštěvami.

Koordinace návštěv mimo zařízení




Uživatelé CSS Emausy mohou opouštět areál Domova bez omezení
Při návratu z návštěvy vyplní uživatel, případně zástupce uživatele Prohlášení o bezinfekčnosti
Pokud se u uživatele v době mimo CSS Emausy projeví symptomy COVID – 19 (suchý kašel,
dušnost, bolest svalů, únava, rýma), kontaktuje uživatel, nebo jeho zástupce před návratem
do CSS Emausy pracovníky ve službě a domlouvají se na dalším postupu.

Koordinace návštěv do zařízení






Je povinná regulace osob v zařízení tak, aby nedocházelo k velké koncentraci cizích osob v
Domově najednou.
Návštěvu lze zarezervovat výhradně prostřednictvím rezervačního systému. Bez rezervace
není návštěva možná, výjimku může udělit pouze ředitelka po předchozí domluvě.
Návštěvy budou probíhat v předem určených časech a v omezeném počtu.
(max. 2 osoby/uživatel/návštěva).
o Pro osoby v terminálním stádiu omezení návštěv neplatí, ale vždy je nutná domluva
předem s ředitelkou Domova a nastavení individuálních návštěv.
o V pokojích, kde budou uživatelé v karanténě (uživatelé s podezřením na nákazu COVID
-19, nebo uživatelé s prokázanou nákazou) nebudou návštěvy povoleny
Návštěvní hodiny platné od 6. 7. 2020:
o Pracovní dny v časech 9:00, 10:00, dále pak od 13:00 do 16:45 hodin s ohledem na
denní rytmus uživatelů, dobu podávání jídla a chod jednotlivých oddělení.
 Poslední návštěva bude vpuštěna v 16:00 hodin
o O víkendu a svátku v čase 14-15:45 hod.
 Poslední návštěva bude vpuštěna v 15 hodin.
o Každá návštěva začíná v celou hodinu a nesmí trvat déle než 45 minut.
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Návštěvy musí mít při vstupu do budovy roušku a musí si před a po návštěvě dezinfikovat
ruce.

Průběh návštěv, zřízení potkávacích zón a prostor pro návštěvy



















Pokud je to možné, bude uživatel při návštěvě uvnitř budovy vybaven rouškou.
Návštěvy budou probíhat prioritně venku v areálu CSS Emausy.
Na návštěvu bude možné vpustit maximálně 2 dospělé osoby na jednoho uživatele ve stejném
čase). Více jak 2 osoby nebudou za uživatelem vpuštěny.
Každému návštěvníkovi bude před vykonáním návštěvy změřena tělesná teplota, v případě
teploty nad 37°C nebude návštěva povolena.
Každá návštěva bude dotázána na symptomy COVID – 19 (suchý kašel, dušnost, bolest svalů,
únava, rýma), v případě příznaků nákazy infekčním onemocněním nebude návštěva
povolena.
Návštěva je povinna dodržovat bezpečný odstup 2 metry od cizích osob (s výjimkou rodinných
příslušníků), kteří se mohou rovněž nacházet ve venkovních prostorách (včetně uživatelů
Domova).
Zóny pro návštěvy ve vnitřních prostorách Domova budou řádně označeny a zabezpečeny tak,
aby nemohlo dojít k nekontrolovanému pohybu cizích osob v zařízení.
Na návštěvu mohou být vpuštěny i nezletilé osoby nebo osoby, které nejsou svéprávné nebo
jsou omezeny ve svéprávnosti, a to pouze za předpokladu, že budou pod dohledem zákonného
zástupce nebo opatrovníka a budou schopny dodržovat bezpečnostní opatření (dezinfekce
rukou, bezpečná vzdálenost od cizích návštěvníků a uživatelů, eventuálně rouška).
V případě nepříznivého počasí budou moct návštěvy probíhat ve vyhrazených vnitřních
prostorách Domova.
Návštěvy na pokojích budou umožněny pouze v případě, že zdravotní stav uživatele nedovolí
přesun do venkovních prostor Domova. Návštěvy na těchto pokojích budou povoleny pouze za
přísných bezpečnostních opatřeních. Na dvoulůžkových pokojích bude návštěva zajištěna
paravánem nebo jinou překážkou a délka návštěvy bude maximálně 20 minut. Návštěvník
o svém odchodu z pokoje informuje personál.
Každý návštěvník bude do prostor pro návštěvy vpuštěn pouze s rouškou a po řádné dezinfekci
rukou.
Po každé návštěvě bude provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce prostředkem
s virucidním účinkem.
Dezinfekci ploch po každé návštěvě zajišťují pracovníci úklidu, v době jejich nepřítomnosti
pracovníci přímé péče
V průběhu návštěvy a po jejím skončení ve vnitřních prostorách Domova, je nutné větrání
daných místností či pokojů.

Veškerá opatření mohou být s ohledem na vývoj epidemiologické situace průběžně
aktualizována.

Mgr. Martina Primaková
Ředitelka CSS Emausy s.r.o.
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