Domov NaNovo, příspěvková organizace
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Chráněné bydlení
Sociální rehabilitace
Poštovní 912, Butovice, 742 13 Studénka

Příkaz ředitele č. 7/2020
Prevence zasažení koronavirem v organizaci Domov NaNovo, p. o.
Průběh návštěv v zařízeních organizace
V souladu s ukončeným nouzovým stavem a doporučeními Vlády ČR, MPSV a MV a MZ ČR se všichni
musí snažit dělat kroky, které snižují pravděpodobnost šíření nákazy koronavirem.
Zaměstnanci jsou povinni dodržovat následující opatření (mimo těch, které nařizuje zákon a
rozhodnutí Vlády ČR) vzhledem k návštěvám:

Opatření:
1.

Návštěvou je myšlena soukromá návštěva klientů. Soukromé návštěvy pracovníků na
pracovišti jsou zakázány.

2.

Pracovník konající službu návštěvníkovi vysvětlí hygienická opatření (povinnost mít
roušku, použít desinfekci rukou, dodržovat sociální odstup min. 2 metry), změří teplotu
bezkontaktním teploměrem, shlédne možné příznaky onemocnění a nechá návštěvníka
podepsat čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Čestné prohlášení uschová, ostatní kroky a
výstupy zaznamená do deníku klienta.

3.

Nemá-li návštěvník roušku nebo desinfekci, pracovník mu dá naše vybavení k dispozici.

4.

Pracovník nevpustí návštěvu do objektu, pokud má teplotu vyšší než 37,0 °C, je na ní
viditelný příznak virového onemocnění, odmítne podpis čestného prohlášení o bezinfekčnosti
nebo si odmítne nasadit roušku a dodržovat hygienická opatření.

5.

Pracovník zajistí, aby během návštěvy měl klient roušku, je-li to možné.

6.

Pracovník zajistí, aby návštěvy preferovaly pobyt ve venkovním prostoru nebo se
budou zdržovat v jednolůžkovém pokoji. V případě návštěvy ve dvoulůžkovém pokoji bude
místo druhého klienta odděleno tak, aby návštěva nepřišla do kontaktu s jeho lůžkem a věcmi.

7.

Pracovník poučí o důležitosti odstupu minimálně 2 metrů. U rodinných příslušníků a na krátkou
dobu se nebude sociální odstup striktně vyžadovat.

8.

Po odchodu návštěvy je pracovník povinen provést desinfekci ploch tam, kde se dotýkaly
návštěvníkovy ruce a vyvětrá prostor návštěvy.

9.

V případě že např. v ChB návštěva odchází s klientem ze zařízení na procházku apod.,
pracovník je povinen návštěvníka poučit o jeho zodpovědnosti za dodržování výše
uvedených opatření mimo zařízení za sebe i za klienta.

Příkaz ředitele nabývá platnosti dnem 25. 5. 2020 a platí do odvolání či zmírnění jiným příkazem.
Tento Příkaz ruší bod 7 z Příkazu ředitele 3/2020 o zákazu návštěv.
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