Nový domov, příspěvková organizace
U Bažantnice 1564/15, Nové Město, 735 06 Karviná

Desatero pravidel pro návštěvy
 Svou návštěvu nahlaste předem vedoucí služby nebo sociální pracovnicí dané služby, které
pohyb návštěv na oddělení koordinují.
 Na jednu návštěvu je vyhrazeno 30 minut. V případě zhoršeného vývoje
epidemiologické situace může být návštěvní doba zkrácena.
 Pokud uživatel bydlí v jednolůžkovém pokoji, probíhá návštěva na tomto pokoji. Pokud bydlí
ve dvoulůžkovém pokoji, probíhá návštěva v místnostech k tomu určených.
 Pokud bude návštěva probíhat venku na zahradě, může trvat i déle než 30 minut.
Uživatelům služby domova pro seniory se zhoršenou mobilitou pomohou s přípravou na
pobyt venku pracovníci daného oddělení a doprovodí jej na recepci. Tam si svého blízkého
převezmete a odeberete se zadním vchodem na zahradu. Po uplynutí 30 minut ho
doprovodíte zpět na recepci, kde si ho převezme pracovnice dané služby. Uživatelé služby
DZR-A a DZR-B budou k návštěvám využívat vlastní zahrady, uživatelé služby DZR-D využijí
předzahrádku u bytového domu, případně tamější terasu. Na zahradu se zatím nebudou
vyvážet imobilní uživatelé v lůžkách.
 Během návštěvy musíte mít čistou roušku a při vstupu do budovy a odchodu z budovy si
vydezinfikujte ruce.
 Na recepci Vám bude změřena teplota. Pokud bude přesahovat 37,0° C nebo pokud budou
zjištěny pozitivní příznaky nemoci COVID-19, nebude návštěva povolena.
 Rovněž budete požádání o vyplnění Čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Pokud budou

součástí návštěvy i nezletilé osoby nebo osoby, které nejsou svéprávní nebo jsou omezeni
na svéprávnosti, vyplní dotazník za tyto osoby jejich právní zástupce nebo opatrovník.
 Návštěvy mohou probíhat v režimu max. dvě dospělé osoby na jednoho uživatele ve
stejném čase.
 Omezení návštěv se nevztahuje na osoby v terminálním stádiu.
 V případě, že uživatele z dvoulůžkového pokoje s ohledem na jeho zdravotní stav není
možné přemístit do návštěvní místnosti, je mu umožněna návštěva přímo na pokoji, avšak
jen v počtu jedné osoby. Návštěva na dvoulůžkovém pokoji bude zajištěna
paravánem, tak aby byla oddělena od lůžka druhého uživatele.
 V případě, že nutně potřebujete použít WC, je pro tuto skutečnost určeno WC v přízemí,
v chodbě u jídelny. Využívejte prosím jen v krajním případě.
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