Upřesňující informace ředitele ke krizovému opatření o omezení návštěv _č.1264 vydané
vládou ČR.
Dnem 5.12.2020 budou návštěvy v Domově ve Věži v případech uvedených v tomto
opatření č.1264, tedy u:

• uživatelů sociální služby v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění;
• uživatelů sociální služby se zdravotním postižením (vlastnictví průkazu ZTPP);
• uživatelů sociální služby, pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace (nový
klienti v adaptačním procesu);

•

uživatelů sociální služby s omezenou svéprávností (v případech činěných právních úkonů
opatrovníka za klienta vyžadující součinnost s klientem v úkonech v nichž je klient omezen
soudem).

V těchto 4 případech se na tyto návštěvy, podle výše uvedeného nevztahuje opatření
nutnosti testu POC. Ostatní návštěvy můžou být uskutečněny po předchozím dohovoru a v
případě, že se podrobí, (Domov ve Věži nezajišťuje a neprovádí)) před zahájením návštěvy
POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem, přičemž
tento požadavek se nevztahuje na osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením
návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s
negativním výsledkem a doloží o tom doklad, a osoby, které v době 90 dnů přede dnem
návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad; všechny osoby - návštěvy
splňující tento požadavek můžou vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy
používají osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo
KN95 bez výdechového ventilu, a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele.
Návštěvy v těchto případech jsou povoleny, a to vždy po předchozí domluvě na telefonních
číslech, nebo elektronicky a to:
•
•

+420 734 392 986; vrchni@domov-vez.cz
+420 731 685 823; ergoterapeut@domov-vez.cz

V případech povolených návštěv, musí tyto podmínky doložení negativnosti na covid 19 splňovat, a to
písemně všechny třetí osoby.
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