Diakonie ČCE – BETANIE Náchod – evangelický domov v Náchodě
Špreňarova 1053, 547 01 Náchod
V Náchodě dne 25.05.2020

OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 1/2020
Omezení návštěv klientů pobytových služeb střediska
I
Předmět opatření
Omezení návštěv klientů pobytových služeb střediska BETANIE v Náchodě je
vyhlášeno tímto opatřením ředitele střediska na základě platného znění
organizačního řádu střediska a v souladu s mimořádným opatřením č. 555
Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 18.05.2020 a v souladu
s Doporučeným postupem č. 10/2020 Ministerstva práce a sociálních věcí České
republiky pro aplikaci návštěv u klientů v zařízeních sociálních služeb
od 25.05.2020.
II
Návštěvy rodinných příslušníků, opatrovníků, dobrovolníků
a dalších blízkých osob
1) Ředitel střediska s ohledem na provozní možnosti střediska omezuje
návštěvy klientů pobytových služeb střediska od 25.05.2020 do odvolání.
2) Způsob realizace návštěv je ošetřen tímto opatřením ředitele střediska.
3) S opatřením ředitele střediska musí být prokazatelně seznámeni, jak všichni
zaměstnanci střediska, tak i klienti dané sociální služby.
4) S omezením návštěv a jejich průběhem ošetřeným tímto opatřením ředitele
střediska musí být prokazatelně seznámeny příchozí návštěvy, a to formou
podepsání souhlasu při příchodu do střediska. To platí i pro návštěvy
ve venkovních prostorách střediska.
5) Jakýkoliv kontakt mezi uživatelem pobytového zařízení a další osobou
(návštěvou) musí probíhat co možná nejbezpečnějším způsobem, tak aby
nedocházelo k dalšímu případnému šíření onemocnění COVID-19.
III
Koordinace návštěv do zařízení
Počet cizích osob v zařízení je nutné koordinovat dle počtu příchozích osob
a způsobem odpovídajícím prostorám, kde ke kontaktu dochází:

1) Koordinace návštěv je organizována tak, aby nedocházelo k velké
koncentraci cizích osob. Koordinace návštěv obvykle probíhá na základě
telefonické objednávky předem anebo v odůvodněných případech probíhá
bez objednání přímo před budovou střediska za osobní asistence sociální
pracovnice nebo v případě její nepřítomnosti s jiným zástupcem střediska,
obvykle pak se sloužící zdravotní sestrou.
2) Jako místo konání návštěvy jsou upřednostňovány venkovní prostory
střediska (zahrada).
3) Ve výjimečných případech je možné konání návštěvy ve vnitřních prostorách
střediska. Takovým výjimečným případem může být nevhodné počasí či
pokyn vrchní sestry, popř. jiného zdravotnického pracovníka v případě její
nepřítomnosti, k tomu, aby klient na základě svého momentálního stavu
neopouštěl vnitřní prostory střediska.
4) Pokud nastanou skutečnosti, kdy není možné uskutečnit návštěvu
ve venkovních prostorách, užijí se k takovému účelu prostory vnitřní, a to
s upřednostněním společenské místnosti – kaple či jednolůžkového pokoje,
pokud navštívený klient takový pokoj obývá.
V krajním případě je možné využít dvoulůžkový pokoj za opatření uvedených
v čl. V tohoto opatření.
5) Návštěvy musí mít roušku a při vstupu do budovy a odchodu z budovy si
budou dezinfikovat ruce. To platí i pro návštěvy, které se uskuteční
ve venkovních prostorách střediska.
6) V případech, kdy se návštěvy uskuteční ve vnitřních prostorách střediska
a pokud to lze, bude předán návštěvě jednorázový návštěvnický plášť
a návleky na obuv.
IV
Omezení počtu návštěv, resp. osob a času návštěv, průběh návštěv
1) Návštěva klienta může probíhat každodenně v časovém intervalu od 13 hod.
do 16 hod. Délka trvání návštěvy max. 45 minut.
2) Ve venkovních prostorách střediska (zahrada) je možné ve stejném čase
uskutečnit návštěvy pro max. 2 různé klienty střediska, ve vnitřních
prostorách max. 1 návštěvu. Není přípustné konat ve stejném okamžiku více
návštěv než jednu na jednoho klienta.
3) Každá jednotlivá návštěva může probíhat v režimu maximálně 2 dospělé
osoby na jednoho klienta ve stejném čase. Výjimky jsou možné pouze
v odůvodněných případech, např. když navštěvující osoba potřebuje
podporu a doprovod.
4) Každá navštěvující osoba je dotazována sociální pracovnicí (v případě její
nepřítomnosti jiným zástupcem střediska, obvykle pak sloužící zdravotní
sestrou) na symptomy koronavirové nákazy a současně vyplní dotazník
o bezinfekčnosti, a to již před vstupem do prostor střediska. U osob, které
nejsou střediskem evidovány jako kontaktní osoby klienta, je povinnost
na takovou osobu vyplnit do dotazníku kontaktní telefon. Bez vyplněného
dotazníku nesmí být osoba vpuštěna do prostor střediska.
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Pokud budou součástí návštěvy i nezletilé osoby nebo osoby, které nejsou
svéprávné nebo jsou omezeny na svéprávnosti, vyplní dotazník za tyto
osoby jejich právní zástupce nebo opatrovník.
5) Navštěvující osobě musí být při vstupu změřena teplota těla. Pokud má
navštěvující osoba teplotu těla 37°C a více nebo pozitivní příznak nemoci, je
návštěva zakázána.
6) Omezení návštěv se nevztahuje na osoby v terminálním stádiu. Ustanovení
tohoto opatření se v takovém případě pro navštěvující osoby užije přiměřeně.
V
Zřízení potkávacích zón a prostor pro návštěvy
1) Pokud je to možné, během návštěvy klient používá roušku.
2) Návštěvy budou probíhat přednostně ve venkovních prostorách střediska
(zahrada, společná terasa apod.).
Až ve druhé řadě je možné uskutečnit návštěvy ve vnitřních prostorách
střediska v k tomuto účelu vyčleněné místnosti (společenská místnost –
kaple) anebo v jednolůžkovém pokoji, pokud takový pokoj klient užívá.
Návštěvy na dvoulůžkovém pokoji by měly probíhat ve zcela krajiních
případech na základě důvodných skutečností. V případě takové návštěvy by
měly být návštěvy zajištěny paravánem nebo jinou překážkou, tak aby byla
oddělena od lůžek ostatních klientů.
3) Musí být zajištěno dodržování odstupů min. 2 metry mezi různými osobami
s výjimkou rodinných příslušníků, resp. návštěvy. Kontakt mezi uživatelem
lůžkového zařízení a návštěvou na kratší vzdálenost je možný jen
v odůvodněných případech a na co nejkratší dobu.
4) Po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají
ruce prostředkem s virucidním účinkem; to platí i pro nábytek ve venkovních
prostorách.
5) V případě návštěv ve vnitřních prostorách střediska je po každé návštěvě,
případně i v jejím průběhu, nutné větrání dané místnosti či pokoje.
VI
Platnost a účinnost opatření
Toto opatření nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho vydání.

Ing. Dušan Šedek, v.r.
ředitel střediska

Zpracovali: Ing. Dušan Šedek a kolektiv
Rozdělovník: sesterna – zdravotní pracovníci a pracovníci v sociálních službách
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