Sněženková 2973/8
106 00 Praha 10 – Zahradní Město
Telefon: 272 654 151 – 3
e-mail: info@dszm.cz

Pravidla pro návštěvy Domova pro seniory Zahradní Město
Od 05. 12. 2020 jsou v Domově pro seniory Zahradní Město povoleny návštěvy klientů za
podmínek uvedených v usnesení vlády č. 1264 ze dne 30. 11. 2020, publikovaném ve sbírce zákonů
pod č. 500/2020.
Podmínky návštěv – pravidla:
1) návštěvy klientů budou probíhat na základě rezervačního systému,
2) rezervace přijímá pracovnice recepce na tel č. 272 654 151 nebo 272 654 153,
3) rezervaci návštěvy lze přijmout od pondělí do neděle, v pracovní době recepční od 08:15
hod. do 18:00 hod., na následující den,
pokud jde o návštěvu realizovanou v sobotu či neděli, lze rezervaci provést nejpozději
předcházející čtvrtek do 18:00 hod.,
4) testování je prováděno denně od 13:30 hod. do 16:30 hod.,
5) návštěvy klientů probíhají denně (po provedení testu), zpravidla od 14:00 hod. do 17:20
hod.,
6) při příchodu návštěvníka do DSZM recepční zaznamená jméno a příjmení, dále jméno
klienta, kterého si přeje navštívit,
7) návštěvník použije skenner pro měření tělesné teploty, tělesná teplota nesmí být vyšší než
37, 5 °C (v případě naměření vyšší tělesné teploty není možné návštěvu uskutečnit),
8) recepční předá návštěvníkovi čestné prohlášení, který jej vyplní a odchází s ním do odběrové
místnosti č. 3.16,
9) v případě negativního výsledku testu testující osoba vybaví návštěvníka ochrannými
pomůckami, tj. respirátorem třídy FFP2 bez výdechového filtru, pláštěm, rukavicemi, recepční
směruje návštěvníka k příslušnému pavilonu (A, D, F),
10) z důvodu karanténních opatření jde návštěvník k jednotlivým pavilonům přes ulici
Sněženková, dále pak vstupní branou a dvorem k jednotlivým pavilonům,
11) vstupní dveře jednotlivých pavilonů obsluhuje pracovník v sociálních službách (dále PSS) po
použití zvonku,
12) před vstupem do objektu předá návštěvník pracovníkovi ve službě (PSS) kopii čestného
prohlášení (kontrola výsledku testu),
13) v případě negativního výsledku lze uskutečnit návštěvu u klienta,
14) návštěva nesmí trvat déle než 30 minut, probíhá výhradně v pokoji klienta,
15) v průběhu návštěvy PSS namátkově kontroluje dodržování pravidel – používání ochranných
prostředků, při zajištění min. 2 m odstupu,
16) návštěvník informuje PSS o ukončení návštěvy, PSS provede ihned dezinfekci místnost (kliky,
madla, stůl, židle…) prostředkem s virucidním účinkem, místnost vyvětrá,
17) při opouštění budovy odloží návštěvník ochranné pomůcky do určeného igelitového pytle
(červený pytel umístěný u vstupních dveří),
18) frekvence návštěv u jednoho klienta je stanovena 1x týdně, nejvýše však dvě osoby
současně,
Pozn.: opatrovník či návštěvník klienta, který se nachází v terminálním stadiu nevyléčitelného
onemocnění, může provedení testu odmítnout. V tomto případě bude návštěva umožněna (pokud
tělesná teplota nepřekročí 37,5 °C a návštěvník nevykazuje jiné známky nemoci).
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Z důvodu negativních zkušeností z minulosti, poskytovatel sděluje, že v případě porušení
pravidel (např. délka návštěvy apod.), bude návštěvník na toto upozorněn. Pokud přes upozornění
odmítne pravidla respektovat, PSS požádá o podporu městskou policii. V tomto případě nebude
(po dobu nouzového stavu) návštěvníkovi umožněna další návštěva.
V době nouzového stavu nejsou umožněny návštěvy osobám do 15 let.
V případě pochybností - spornosti výkladu pravidel je oprávněna rozhodnout vedoucí
ošetřovatelského úseku.
Návštěvy nejsou umožněny u klientů v karanténě.
Tato pravidla mohou být s ohledem na dodržování podmínek návštěvníky a na právní úpravu
měněna. Sledujte proto prosím jejich aktuální znění na adrese: www.dszm.cz
Děkujeme za spolupráci a respektování pravidel.
Zpracovala dne 03. 12. 2020

Jana Pavelková - vedoucí zdravotně ošetřovatelského úseku

Schválila dne 04. 12. 2020

Mgr. Simona Zahrádková – ředitelka
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