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Pokyn ředitele ze dne 3.12.2020

verze č. 3

Výjimky ze zákazu návštěv od 5.12.2020 od 00.00 do
odvolání, předběžně do 12.12.2020 do 24.00
V souladu s doporučeným postupem č. 17/2020 Ministerstva práce a sociálních věcí vydávám
tento pokyn, upravující výjimky ze zákazu návštěv v Domově Pod Kavčí Skálou.
Návštěvy jsou umožněny pouze na základě splnění těchto podmínek:
Potvrzené rezervace na tel. čísle 777 594 186 (sesterna), rezervace budou přijímány
v intervalu 15 minut/obyvatel- (rezervace budou na „I“ složka COVID- návštěvy)
- Návštěvy jsou možné výlučně v době od 13:00 do 16:00 Po-Ne, 1x týdně u klienta
- Maximální doba návštěvy je 30 minut od vstupu do budovy v počtu 2 osob/klient
- Při vstupu a po celou dobu návštěvy musí mít návštěva zakrytý nos i ústa vlastním
respirátorem min. třídy FFP 2/KN95 bez výdechového ventilu, DPKS nebude
respirátory návštěvám poskytovat.
- Podrobit se POC testu výtěrem z nosohltanu před vstupem do DPKS a vyčkat na
výsledek před budovou DPKS, teprve až v případě negativního výsledku testu bude
umožněna návštěva, orientační doba trvání testu cca 15 minut.
- POC test je možné alternativně nahradit prokazatelným PCR negativním testem od
jiného zdravotnického zařízení, který nesmí být starší než 48 hodin před termínem
návštěvy a předloží písemný doklad- originál či ověřená kopie.
- V případě prodělaného onemocnění COVID-19 u osoby, od kterého neuběhlo více než
90 dní od pozitivního výsledku testu a předloží písemný doklad originál, či ověřená
kopie– nikoliv SMS zprávu, není nutné podstoupit POC test
- Návštěva vyplní a podepíše čestné prohlášení viz příloha č.1(bude 3.12.2020), které
bude obsahovat: jméno a příjmení, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, kontaktní
údaje v rozsahu telefon/email, souhlas s provedením testu, výsledek testu a informace
o výsledku testu, informaci o původu distribuce testu, jméno a příjmení navštívené
osoby, souhlas se zpracováním osobních údajů, informace o důvodu evidence
čestného prohlášení a archivace z důvodu dotačního programu MPSV na úhradu POC
testů, doporučení návštěvy/kontaktování praktického lékaře v případě pozitivního
výsledku POC testování. Čestné prohlášení je k dispozici na www stránkách domova a
doporučujeme jeho vyplnění předem.
- Po celou dobu návštěva bude dodržovat další opatření- dezinfekce rukou při vstupu do
budovy, návštěvy u mobilních klientů budou probíhat na jídelně v přízemí, u
imobilních klientů na pokojích- pouze u jednoho obyvatele v jeden časový úsek,
místnost bude větrána.
V případě nesplnění výše uvedených podmínek nebude návštěva umožněna, případně bude
předčasně ukončena.
-

1

Zákaz návštěv nadále platí pro osoby, které jsou v izolaci, karanténě v souvislosti s
pozitivním výsledkem na COVID-19 či jiné infekční onemocnění!
Zákaz návštěv a výjimky ze zákazu návštěv se netýká osob, které vstupují do Domova Pod
Kavčí Skálou žáků a pedag. dozoru SŠŘ Kunice pro výkon praktického vyučování, osob
vykonávající fakultativní a církevní služby pro obyvatele (kadeřnictví, pedikúra, drobný
prodej, bohoslužbu), osob na základě smlouvy o pronájmu nebytových prostor a dále pak
zaměstnanců servisních organizací nezbytných pro chod Domova Pod Kavčí Skálou, při
negativním výsledku POC testu.
POC testování provádí zdravotnický personál, resp., všeobecná sestra Domova Pod Kavčí
Skálou.
K testování návštěv budou použity testy dodanými Zdravotními pojišťovnami realizovaných
distributorem Avenier a.s.
Testy jsou pro návštěvy budou poskytnuty bezplatně ze strany návštěv, náklady budou
hrazeny ze strany dotačního programu MPSV.
Výsledky POC testů u návštěv nebudou zaznamenávány do ISIN.
V případě momentální zdravotní indispozice klienta/zaměstnance/návštěvy má prioritu
zdravotní zásah před návštěvou.
Zdravotní sestra, která bude POC testy provádět bude používat ochranné pomůcky. Prostor
návštěvy bude mezi jednotlivými návštěvami a po ukončení návštěvy ze strany PSS
vydesinfikováno.
Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 3. prosince 2020
V Říčanech, 3. prosince 2020
Ing., Bc. Václav Brácha, MBA
Ředitel příspěvkové organizace
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