Sociální služby města Doksy
Příspěvková organizace
Panská 199, 472 01 Doksy

Vážení rodinní příslušníci, Vážení blízcí našich klientů, Vážení návštěvníci,
vzhledem k usnesení vlády ČR ze dne 30. 11. 2020 č. 1264 jsou přijata nová

Pravidla návštěv
1. Veškeré návštěvy se musí předem telefonicky objednat minimálně s denním předstihem.
Pro objednání návštěvy volejte v pracovní dny v čase 8.00 – 10.00 na telefonní číslo sociální
pracovnice: Bc. Kateřina Moudrá, tel. 722 033 383, případně 487 712 997.
Bližší informace o podmínkách návštěvy Vám sdělí sociální pracovnice.
Bez předchozí telefonické domluvy není návštěva možná.
2. Návštěvy jsou možné každý den. Je vytvořen rezervační systém. O víkendu jsou k dispozici čtyři
termíny (13.00 – 14.00, 14.00 – 15.00, 15.00 – 16.00, 16.00 – 17.00). Ve všední den je navíc
termín 9.30 – 10.30.
3. S ohledem na personální kapacitu je možné v daném termínu uskutečnit jen jednu návštěvu, proto
si včas zarezervujte termín u sociální pracovnice. Na návštěvu přichází maximálně 2 osoby za
jedním klientem, délka návštěvy je 45 min. Klient může mít uskutečněnu jednu návštěvu za den.
4. Každá osoba přicházející na návštěvu je povinna mít po celou dobu návštěvy respirátor FFP 2
(respirátor nelze získat v naší službě, návštěva si musí přinést vlastní). Po celou dobu návštěvy ho
nesmí sundat.
5. Každá osoba vstupující do Domova je povinna si vydezinfikovat ruce připraveným dezinfekčním
roztokem. Dále je povinna vyplnit čestné prohlášení a nechat si změřit tělesnou teplotu
bezkontaktním teploměrem. Návštěva projde přes dezinfekční rohož. Osoba, která bude vykazovat
příznaky onemocnění (tělesná teplota 37°C a více, kašel) nebude do Domova vpuštěna.
6. Vstup do Domova bude pouze možný hlavním vchodem - prosklené dveře, ul. Panská - kde je
vytvořena zóna pro měření teplot, dezinfekci a zápisu návštěvy.
7. Návštěva se s klientem nezdržuje ve společných prostorech Domova a je s ním pouze na pokoji (v
případě jednolůžkového pokoje, imobility klienta) nebo na místě pro návštěvy určeném - podkroví
domova. Umožňujeme návštěvy venku a to v prostorách areálu Domova.
Návštěvníci našeho Domova jsou povinni dodržovat odstupy minimálně 2 metry mezi klienty,
personálem a dalšími osobami. Vždy je třeba dbát pokynů personálu.
8. Žádáme návštěvy, aby přinesené věci či potraviny přinesly v omyvatelných obalech (igelit, plastová
krabička) pro nutnou dezinfekci.

Prosíme o důsledné dodržování výše uvedených opatření, chráníte tím zdraví vašich blízkých, našich
klientů a pracovníků Domova.

