Domov Maják, o.p.s.
Brodská 140, Příbram VIII

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Domov se zvláštním režimem

Domov Maják, o.p.s.
Návštěvní řád
1. Návštěvy uživatelů Domova Maják, o.p.s. (dále jen "Domov") jsou vzhledem
k současné situaci omezeny. Probíhají po předchozím telefonickém objednání
na tel. čísle 734 738 445.
Ve dnech ÚT, PÁ, NE v čase od 13:00 do 17:00.
2. Při výskytu infekčních onemocnění u uživatelů jsou veškeré návštěvy uživatelů
ředitelem

Domova, popřípadě

Okresní hygienickou

stanicí zakázány.

V takovém případě se Domov snaží o této situaci informovat na svých
webových stránkách, mailem, popřípadě telefonicky kontaktní rodinné
příslušníky.
3. V případě mimořádné situace je ředitel Domova oprávněn svým Rozhodnutím
upravit způsob a průběh návštěv v prostorách poskytovatele sociálních
služeb.
4. Povinností návštěv uživatelů je dodržovat veškeré vnitřní normy Domova a
řídit se pokyny odpovědných zaměstnanců Domova.
5. V současné době je nutné, aby každá návštěva splňovala následující:
a. ochrana dýchacích cest (respirátor FFP2, KN95)
b. dezinfekce rukou
c. 180 dnů od prodělání onemocnění Covid-19
d. 22 dnů od první dávky očkování proti onemocnění Covid-19
e. 14 dnů po druhé dávce očkování proti onemocnění Covid-19
f. negativní antigenní test ne starší než 24h
g. negativní test RT-PCR ne starší 72h
6. Návštěvy uživatelů se mohou uskutečnit pouze ve společenských prostorách.
Návštěvy imobilních uživatelů mohou být uskutečněny u lůžka, vždy však
s ohledem na spolubydlícího.

7. Návštěvy mohou být realizovány s uživateli pouze v rámci chráněného
prostředí Domova. Vycházky a výlety s rodinou nejsou vzhledem k současné
epidemiologické situaci v ČR s onemocněním Sars-Cov 2 doporučovány.
Výjimky jsou potřeba domluvit přímo s vrchní sestrou na tel. čísle
734 899 025.
8. Stížnosti jakéhokoli charakteru mohou návštěvy vkládat do schránek k tomu
určených, umístěných na oddělení Domova, před jídelnou. Ředitel Domova
nebo jím pověřený pracovník je povinen uvědomit návštěvy o vyřízení
stížnosti do 28 dnů od jejího zaevidování.
9. Návštěvní řád je veřejně vyvěšen ve vestibulu Domova a na oddělení.
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