Opatření ředitele
pro aplikaci návštěv u uživatelů
SENIOR centra Blansko, p.o., platné od 25. 5. 2020
Dle platných opatření a doporučení Vlády ČR, MZČR, MPSV a našeho zřizovatele platí pro návštěvy
uživatelů SENIOR centra Blansko, p.o. od 25. 5. 2020 do odvolání následující:
 S účinností od 25. 5. 2020 do odvolání jsou návštěvy v SENIOR centru Blansko, p.o. povoleny
v pracovní dny v čase od 14.00 do 17.00 hod., o víkendu v čase od 8.00 do 17.00 hod. Před
skončením návštěvních hodin bude rozhlasem vyhlášeno upozornění na nutnost ukončení
návštěv. Poté dojde k uzavření budovy z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany uživatelů.
 Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě dospělé osoby na jednoho uživatele ve
stejném čase. Výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech (např. nutný doprovod
navštěvující osoby apod., a to po konzultaci s pracovnicí podatelny)
 Každý návštěvník musí mít při vstupu do budovy roušku – v případě, že nemá vlastní roušku,
osloví pracovnici podatelny. Před vstupem do budovy je každý návštěvník povinen si dezinfikovat
ruce. Pokud má k dispozici jednorázové rukavice, používá je po dobu návštěvy.
 Každá osoba navštěvující uživatele, je dotazována na symptomy onemocnění COVID-19, a to
formou Čestného prohlášení o bezinfekčnosti – viz příloha. Bez vyplněného čestného prohlášení
nemůže být návštěva vpuštěna do zařízení. Dotazník musí jednotlivě vyplnit a podepsat každý
návštěvník, za nezletilou osobu, případně osobu, která není svéprávná nebo je omezená ve
svéprávnosti, vyplní dotazník jejich právní zástupce nebo opatrovník. Vyplněný dotazník
o bezinfekčnosti odevzdá návštěvník pracovnici podatelny.
 Navštěvující osobě musí být při vstupu změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu
nad 37,0 °C nebo pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána.
 Jmenovitě každý návštěvník se zapíše do knihy návštěv – datum, čas příchodu, jméno a příjmení
návštěvníka, jméno a příjmení uživatele, číslo pokoje, podpis. Svým podpisem návštěvník
stvrzuje, že se prokazatelně seznámil s tímto Opatřením ředitele.
 Po skončení návštěvy doplní návštěvník čas odchodu.
 Pokud je to možné, uživatelé používají roušku po celou dobu návštěvy.
 Pokud je to možné, návštěvy by měly primárně probíhat ve venkovních prostorách – zahrada,
společné terasy.
 V případě návštěvy na dvoulůžkovém pokoji, budou oddělena jednotlivá lůžka paravánem
případně zástěnou. Po celou dobu návštěvy je třeba dodržovat odstup min. 2 m mezi různými
osobami s výjimkou rodinných příslušníků, resp. návštěvy.
 Je kladen zvýšený důraz na větrání místností a veškerých prostor zařízení. Veškeré povrchy
a prostory jsou pravidelně dezinfikovány.
 I nadále platí zákaz vycházení uživatelů mimo areál SENIOR centra Blansko, p.o.
 Každý návštěvník je i nadále v ostatních bodech povinen dodržovat Vnitřní řád a Návštěvní řád
SENIOR centra Blansko, p.o.

V Blansku dne 20. 5. 2020
Ing. Jiří Charvát, MSc, MBA, ředitel

