Pravidla pro povolení návštěv od 1. 7. 2020 do odvolání
Tato opatření jsou přijata v rámci prevence nákazy COVID – 19 v zařízení.
• Návštěvní hodiny nejsou stanoveny. Prosíme, berte ohled na provoz Domova (stravování,
hygieny).
• Na návštěvy se nemusíte již telefonicky domlouvat.
• Návštěvy prosíme, aby použili zvonek u hlavního vchodu nebo na telefonní číslo.
Od pondělí do pátku od 8:00 – 14:30 hod. telefon na sociální pracovníky: 702 221 210,
725 500 160
Od pondělí do pátku po 14:30 hod. zvonek u branky nebo telefon do DD: 499 879 247
Víkend (sobota, neděle) a svátky: zvonek u branky nebo telefon do DD: 499 879 247
• Návštěvy si musí při vstupu do budovy vzít roušku, a to buď svoji, nebo námi poskytnutou.
Při vstupu do budovy a odchodu z budovy si budou dezinfikovat ruce.
• Návštěvy mohou probíhat v režimu max. dvě osoby na jednoho klienta ve stejném čase.
(zvažte nutnost účasti dětí při návštěvě)
• Návštěvy nejsou časově omezeny, přesto prosíme, berte ohled na pohodlí vašich blízkých.
• Každá navštěvující osoba vyplní čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového
onemocnění.
• Navštěvující osobě musí být změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad
37,0° C nebo pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána.
• Pokud je to možné, měly by návštěvy probíhat ve venkovních prostorách zařízení (zahrada,
terasa).
• Žádáme návštěvníky, aby v případě jakýchkoliv příznaků nachlazení nebo chřipkového
onemocnění návštěvu odložili.

Čestné prohlášení navštěvující osoby u klienta v DD Lampertice
o bezinfekčnosti
Z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České
republiky prohlašuji, že:
➢ nebyla mě nařízena změna zdravotního režimu.
➢ subjektivně nepociťuji známky akutního infektu.
➢ okresní hygienik ani žádný z lékařů mě nenařídil karanténní opatření.
➢ zároveň prohlašuji, že jsem v posledních 14 dnech nepobýval/a rizikových

oblastech, či zemích.
Není mi rovněž známo, že:
➢ bych v posledních
onemocněla

dvou

týdnech

přišel/přišla/do styku s osobou, která

➢ nebo v souvislosti s pobytem v rizikových zemích mohl/a onemocnět, přenosnou
nemocí nebo jí bylo nařízeno karanténní opatření.
Prohlášení návštěvníka:
➢ Podpisem tohoto prohlášení dávám souhlas Domovu důchodců Lampertice ke

zpracování osobních údajů konkretizujících moji osobu (např. jméno a příjmení,
datum narození, bydliště, tělesnou teplotu apod.) pro účely: NÁVŠTĚVY.
➢ Potvrzuji, že všechny údaje v tomto prohlášení jsou pravdivé a úplné, jsem byl/a
seznámen/a s právem na doplnění a opravu osobních údajů a s možností odvolání
souhlasu s poskytováním osobních údajů.
➢ Veškeré záznamy se s odstupem 60 dní skartují.

Hodnota naměřené TT navštěvujícího při příchodu do DD Lampertice: ……………….

………………………………………………………..
jméno, příjmení, datum narození
……………………………………
Bydliště

V Lamperticích dne ………………………………
………………………...
podpis

