Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace,
tř. Bří Čapků 1, 695 01 Hodonín
(dále jen „domov“)

MIMOŘÁDNÝ NÁVŠTEVNÍ ŘÁD
(dále jen „návštěvní řád“)
platný od 26.4.2021 do odvolání
1. Návštěvní doba: denně v časech 9,00 – 18,00 (návštěva opouští domov nejpozději

v 18,00)

Návštěvy jsou možné v počtu max. 2 osoby na jednu návštěvu. Děti do 6 let se do počtu osob
nezahrnují.
2. návštěvy jsou možné po telefonické rezervaci termínu. Rezervace je na telefonu 702 186 536
v pracovních dnech od 8,00 do 14,00.
3. návštěvy jsou omezeny takto: dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.:
MZDR 14597/2021-1/MIN/KAN ze dne 6.4.2021 mohou osoby na návštěvu ke klientům, pokud:
-

-

-

-

absolvovaly nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost
viru SARS-CoV-2 nebo antigenní test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s
negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování
proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě
dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky
očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, a
očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19,
v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom
doklad
po dobu návštěvy používají 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 956.

Respirátor musí být nepoužitý, krýt ústa i nos a je povinný po celou dobu návštěvy. Proto se při
návštěvě nesmí nic jíst a pít.
4. návštěvám bude při vstupu na vrátnici změřena teplota – při teplotě 37,1oC a více nebude
návštěva umožněna. Rovněž nebude umožněna návštěva osobám s příznaky jakéhokoliv jiného
respiračního onemocnění.
5. návštěvy si vydezinfikují ruce po dobu min. 20 sekund podle návodu vedle dávkovače
dezinfekce

6. návštěva vyplní dotazník o bezinfekčnosti a prohlášení o seznámení s tímto Mimořádným
návštěvním řádem
7. návštěvy probíhají v jednolůžkových pokojích u klientů, pokud je klient na dvoulůžkovém
pokoji, proběhne návštěva v návštěvní místnosti. Časově není ohraničená, respektujte ale dobu
výdeje jídla a stav klienta.
8. návštěvy nejsou povoleny u klientů v karanténě nebo izolaci.
9. během návštěvy není dovoleno navštěvovat další jiné klienty nebo se pohybovat po domově.
Případné dotazy zodpoví personál v přízemí v pracovní dny.

V Hodoníně, dne 22.4.2021
Vladimíra Křížková, ředitelka
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