LIBEREC – FRANTIŠKOV, p. o., Domažlická 880/8,
460 10 Liberec 3

Vážení rodinní příslušníci,
Vážení blízcí našich klientů,
Vážení návštěvníci,
s ohledem na vývoj situace ohledně probíhajícího druhého kola pandemie COVID-19 a
zároveň se snahou zabránit možné nákaze Vašich blízkých jsem rozhodl o změně PRAVIDEL
NÁVŠTĚV. Musíme myslet na to, že nákaza může být pro naše klienty fatální, a to s ohledem
na jejich věk, zdravotní stav a tím i sníženou imunitu. Zároveň přichází doba chřipkových
onemocnění a epidemií.
Z uvedených důvodů jsem jako ředitel organizace rozhodl o zrušení dosavadních
dodatků Domácího řádu ohledně návštěv a stanovil jsem nový dodatek č. 1a, jenž nabývá
platnosti a účinnosti dnem 15.9.2020. Dodatek bude platit do odvolání, a to i s ohledem na
stanoviska Hygienické stanice Libereckého kraje, Krajské epidemiologické komise a dalších
dotčených orgánů.
Dodatek č. 1a Domácího řádu:

Pravidla návštěv
1/
Návštěva je umožněna pouze osobám, které se telefonicky objednají na jednotlivé
patro, kde klient bydlí. Maximální doba návštěvy je stanovena na 60min – tedy 1hodinu.
Návštěvy jsou umožněny pouze v době od 13.00hod – 17.00hod. Objednání je vždy možné
nejdříve na následující den.
Objednávky návštěv jsou možné od 15.9.2020 a to vždy v čase 13,00 – 15,00hod.na tel.:
Adam 2.+ 5. patro
Adam 3. patro
Adam 4. patro

tel: 482 362 120
tel: 482 362 130
tel: 482362 140

Bára 1. + 5. patro
Bára 2. patro
Bára 3. patro
Bára 4. patro

tel: 482 362 210
tel: 482 362 220
tel: 482 362 230
tel: 482 362 240

Cilka 1. + 5. patro
Cilka 2. patro
Cilka 3. patro
Cilka 4. patro

tel: 482 362 310
tel: 482 362 320
tel: 482 362 330
tel: 482 362 353

2/
dětí.

Vždy je možné, že na návštěvu přichází max. dvě osoby za jedním klientem, a to včetně
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3/
Každá osoba přicházející na návštěvu je povinna mít roušku. Roušku si návštěva po
celou dobu trvání návštěvy nesmí sundat a mít ji po celou dobu návštěvy nasazenu – a
to jak uvnitř zařízení, tak ve venkovních prostorách. K dispozici jsou jednorázové roušky,
které si návštěva může vyzvednout při příchodu na recepci.
4/
Každá osoba přicházející na návštěvu je povinna projít přes tzv. desinfekční rohož,
nechat si změřit teplotu bezkontaktním teploměrem, podepsat čestné prohlášení (za děti
vyplňují a podepisují čestné prohlášení jejich zákonní zástupci), zapsat se do knihy návštěv i
s uvedením naměřené hodnoty a dodržet maximální 60ti minutový čas návštěvy.
Doporučujeme návštěvy ideálně ve venkovním prostředí.
5/
Návštěvníci naší organizace jsou povinni dodržovat odstupy minimálně 2 metry mezi
klienty, personálem a dalšími osobami. Je-li to možné, žádáme návštěvníky, aby tento odstup
dodržovali i vůči svým rodinným příslušníkům z řad klientů.
6/
Návštěvník s teplotou 37stupňů a více či dalšími příznaky nemoci nebude do Domu
seniorů vpuštěn.
7/

Každý klient může mít pouze dvě návštěvy za den.

8/
Návštěva se s klientem zbytečně nezdržuje v společných prostorech Domu seniorů a
je s ním:
8a/
na pokoji, nebo na místě na oddělení, vyhrazeném k tomuto účelu na tom kterém
oddělení - patře.
8b/
ve venkovních prostorách
- buď na terase zařízení – vchod v -1 přes společenskou místnost, nebo od voliéry
s andulkami.
- venku v prostoru před domy Adam, Bára, Cilka
9/

V rámci kavárny je možné posezení pouze venku, případně na terase v patře -1.

Platí prosím zákaz společného sezení klientů a návštěv ve vnitřních prostorách cukrárny –
kavárny.
10/
Žádáme tímto návštěvy, aby případné přinesené věci či potraviny byly ošetřené
desinfekcí, případně mohou návštěvy požádat o desinfekci zaměstnance na oddělení.
11/

Návštěva bez předchozího objednání není možná

12/
Návštěvy se v Domě seniorů zdržují pouze po dobu návštěvy a následně opouštějí bez
zbytečného odkladu Dům seniorů.

Bc. Jan Gabriel,
ředitel Domu seniorů Liberec – Františkov, p.o.
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