Diakonie ČCE – BETANIE Náchod – evangelický domov v Náchodě
Špreňarova 1053, 547 01 Náchod
V Náchodě dne 30.06.2021

OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 4/2021
Ukončení zákazu návštěv klientů pobytových služeb střediska
a následné omezení návštěv klientů pobytových služeb střediska
I
Předmět opatření
Ukončení zákazu 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
Ministerstva zdravotnictví České republiky č.j. MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN
ze dne 07.06.2021 pro aplikaci změny režimu omezení návštěv u klientů
v zařízeních sociálních služeb od 08.06.2021 a na základě praktických zkušeností
při výkonu návštěv klientů střediska BETANIE.
II
Návštěvy rodinných příslušníků, opatrovníků, dobrovolníků
a dalších blízkých osob
1) Ředitel střediska s ohledem na provozní možnosti střediska ukončil
od 12.04.2021 zákaz návštěv klientů pobytových služeb střediska
a od 01.07.2021 upravuje dosavadní omezení návštěv s tím, že návštěvy
budou do odvolání nadále omezeny dle níže uvedeného.
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) Se změnou režimu omezení návštěv a následným omezením návštěv
a jejich průběhem ošetřeným tímto opatřením ředitele střediska budou
telefonicky seznámeni rodinní příslušníci klientů nebo jim osoby blízké, a to
sociální pracovnicí, nejpozději však před samotným vstupem do budovy
BETANIE v Náchodě, a to sociální pracovnicí nebo jí určeným zástupcem.
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 ke koncentraci
cizích osob. Koordinace návštěv probíhá jen a pouze na základě
telefonické objednávky předem, a to alespoň 24 hodin, u pečujícího
personálu (zdravotní sestra) na telefon +420 491 423 154 anebo
v odůvodněných případech probíhá bez objednání přímo před budovou
střediska za asistence sociální pracovnice nebo v případě její nepřítomnosti
s jiným zástupcem střediska, obvykle pak se sloužící zdravotní sestrou (tel.:
+420 491 423 154).
2) Do budovy i venkovních prostor střediska BETANIE v Náchodě budou
vpuštěni pouze návštěvníci s platným dokladem (stačí kopie) od ošetřujícího
lékaře - viz výše usnesení vlády:
 osoby, které absolvovaly nejpozději 168 hodin (7 dní) před zahájením
návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC (antigenní) test s negativním
výsledkem ne starší 72 hodin (3 dny) a doloží o tom doklad, který
personál okopíruje a archivuje.
 osoby, které v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělaly
onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad. Pokud mají k dispozici
pouze SMS, musí vyplnit čestné prohlášení u vchodu do budovy.
 Možnost provedení POC (antigenního) testu našimi zdravotníky.
Takové osoby vyplní prohlášení, že souhlasí s testem – u vchodu do
budovy.
 Návštěva povolena osobám, které se prokáží dokladem
o provedeném prvním očkování, od kterého uplynulo 22 dní
(v takovém případě není nutné antigenní testování). Osoby musí
takovou skutečnost doložit certifikátem, který personál okopíruje
a archivuje.
anebo po úplném dokončeném očkování, od kterého uplynulo min 14
dní (v takovém případě není nutné antigenní testování).
3) Do budovy i venkovních prostor BETANIE v Náchodě mohou vstoupit
návštěvníci s klientem s předepsanou funkční ochranou dýchacích cest:
 ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor
nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující
minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek),
včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např.
FFP2, KN 95) [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít
ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou
do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest
(nos, ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení dalších
režimových opatření poskytovatele,
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kterou jsou povinni používat po celou dobu návštěvy. Tyto ochranné pomůcky
si návštěvníci zajišťují sami na vlastní náklady.
Návštěva si musí při vstupu do budovy a odchodu z budovy dezinfikovat
ruce.

4) Jako místo konání návštěvy jsou preferovány venkovní prostory budovy
střediska – terasa na zahradě a pergola u vchodu do budovy. V období, kdy
nelze využít venkovních prostor budovy – terasu na zahradě či pergolu
u vchodu do budovy -, je vyhrazen jen a pouze:
 veřejný prostor budovy - prostor vyhrazený návštěvám u sesterny.
Návštěvy tedy nebudou probíhat na pokoji klienta.
Výjimka z tohoto ustanovení je udělena jen a pouze návštěvám klienta
v terminálním stádiu. Taková návštěva bude umožněna na pokoji klienta,
a to na základě předchozí individuální dohody s vrchní sestrou (tel:
+420 735 792 292).
5) Stále platí režimová opatření jako v předchozím REŽIMU NÁVŠTĚV písemná evidence návštěvníků u vstupu zdravotní sestrou nebo jí určeným
zástupcem, která po předání dokladů (potvrzení lékaře) a kontrole
ochranných pomůcek dýchacích uvede návštěvu do prostor určených
k návštěvě klienta.
IV
Omezení počtu návštěv, resp. osob a času návštěv, průběh návštěv
1) Vzhledem k režimově omezenému počtu návštěvníků je možná pouze
rezervace pro dvě osoby na klienta denně. Děti do 15 let nejsou výše
uvedeným množstevním omezením osob dotčeny v případě, že návštěva
probíhá ve venkovních prostorech a zároveň u nich bude naplněna alespoň
jedna z možností dle čl. III bod 2, nejlépe pak, že jsou prokazatelně
otestované na COVID-19 s negativním výsledkem. Výjimky z počtu
návštěvníků jsou u dospělých osob možné pouze v odůvodněných
případech, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod.
2) Návštěva klienta může probíhat každodenně, v časovém intervalu
od 10 hod. do 16 hod. Délka trvání návštěvy max. 90 minut.
3) S ohledem na omezenou kapacitu prostor určených k návštěvám mohou
současně probíhat max. 3 návštěvy u třech různých klientů, a to tak, že dvě
návštěvy mohou probíhat ve venkovních prostorech a jedna ve vnitřních
prostorech budovy, a to konkrétně jedna návštěva bude probíhat na zahradě
– venkovní terase, druhá pod pergolou před vchodem do budovy a třetí
ve vnitřních prostorech střediska – na chodbě vedle sesterny.
4) Středisko BETANIE v Náchodě neručí návštěvníkům za příznivé podmínky
k návštěvám ve venkovních prostorech, přestože byla návštěva řádně
objednána.
5) Omezení návštěv se nevztahuje na osoby v terminálním stádiu. Ustanovení
tohoto opatření se v takovém případě pro navštěvující osoby užije přiměřeně.
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V
Zřízení potkávacích zón a prostor pro návštěvy
1) Pokud je to možné, během návštěvy klient používá roušku.
2) Návštěvy budou probíhat na místě k tomu určeném v čl. III bod 4.
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.
5) V případě návštěv ve vnitřních prostorách střediska je po každé návštěvě,
případně i v jejím průběhu, nutné větrání daného prostoru.

VI
Platnost a účinnost opatření
Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání a účinnosti dnem 01.07.2021.
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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