Dům sociálních služeb Praha 5 s odlehčovací pobytovou službou
Na Neklance 2534/15, 150 00 Praha 5 – Smíchov

Pravidla pro návštěvníky klientů Domu sociálních služeb Praha 5
s odlehčovací pobytovou službou
s účinností od 5. 12. 2020 včetně
V souladu s Krizovým opatřením vlády ČR č. 1264 o omezení návštěv ve
zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb od 5. prosince 2020 a
doporučeným postupem č. 17/2020 Ministerstva práce a sociálních věcí
stanovujeme tyto pravidla pro výkon návštěv v DSS:
Návštěvy klientů můžete uskutečnit denně v časovém intervalu od 14.00 hod
do 16.00 hod za současného naplnění níže uvedených podmínek:
1. Termín a čas návštěvy si předem sjednáte u sociální pracovnice na
telefonním čísle 775 788 004 – neobjednaní návštěvníci nemohou
návštěvu v DSS vykonat
2. Délka trvání vaší návštěvy v DSS může činit maximálně 60 minut
3. Jednoho klienta mohou navštívit maximálně 2 osoby současně
4. Návštěvy budou probíhat ve foyer (vstupní hale) DSS, návštěva bude
moci použít WC naproti sesterně – do jiných prostor v DSS je návštěvám
z hygienických důvodů vstup zakázán
5. Z důvodu zachování soukromí klienta a jeho blízkých smí v daném
časovém intervalu 60 minut v DSS pobývat pouze jedna návštěva, tedy
maximálně 2 blízké osoby jednoho klienta (to znamená, že za 1 den
mohou proběhnout návštěvy maximálně u dvou klientů)
6. Před vstupem do DSS jste povinni personálu DSS předložit:
o originál či ověřenou kopii dokladu o tom, že jste podstoupili POC
test (jedná se o antigenní test prováděný ze stěru z nosohltanu
s okamžitým vyhodnocením na odběrovém místě) s negativním
výsledkem anebo RT-PCR test (test, který je prováděn na
odběrových místech a vyhodnocován laboratorně) s negativním
výsledkem. Výsledky obou druhů testů nesmí být starší 48 hodin.
o anebo originál či ověřenou kopii dokladu o tom, že jste v době před
90. dnem návštěvy prodělali onemocnění COVID-19
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7. Personál DSS vám provede měření teploty. Pokud vaše tělesná teplota
dosáhne 37°C a více, bohužel se vaše návštěva nemůže uskutečnit –
poprosíme vás o odchod z DSS
8. Po celou dobu komunikace s personálem DSS a konání návštěvy vaší
blízké osoby jste povinni mít nasazen a na obličeji řádně utažen
čistý/nový respirátor třídy KN95 anebo FFP2 bez výdechového ventilu.
V případě, že personál DSS shledá, že respirátor po dobu návštěvy v DSS
sejmete či si ho posunete tak, že si odkryjete nos či ústa, má personál
právo vaši návštěvu ukončit a požádat vás o odchod z DSS.
9. Před vstupem do haly DSS jste povinni na svoji obuv navléknout
jednorázové návleky, které vám vydá personál DSS (při odchodu je,
prosím, vyhoďte do označeného odpadkového koše u vstupních dveří do
DSS)
10. Po vstupu do DSS jste povinni provést hygienu rukou, a to buď
bezoplachovou dezinfekcí či řádným umytím mýdlem pod tekoucí vodou
na WC před sesternou

Po celou dobu návštěvy, prosím, dodržujte hygienická opatření spojená se
snížením rizika šíření COVID-19. Jsme jedno z mála zařízení v ČR, které dosud
nákaza nezasáhla – prosíme, abyste nám svým zodpovědným přístupem
pomohli tento stav zachovat. Děkujeme vám za spolupráci.

Dovolujeme si vás upozornit, že v DSS neprovádíme POC
testování návštěvníků, a návštěvám neposkytujeme respirátory
KN95 či FFP2.
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