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PLÁN ROZVOLŇOVÁNÍ OPATŘENÍ PŘIJATÝCH V SOUVISLOSTI
S ŘEŠENÍM PANDEMIE KORONAVIRU V DS DAČICE
Tento harmonogram je zpracován s ohledem na aktuální situace dle nařízení vlády a je možné,
že dojde k jeho úpravě.
1. S účinností od 25. 5. 2020 bude umožněno:
• Sociální služba může být zahájená se žadatelem, který:
o má aktuální negativní PCR test na onemocnění Covid-19,
o uživatel nebude v karanténě.
• Návrat uživatelů ze zdravotnických zařízení s negativním PCR testem – bez karantény.
• Návrat uživatelů z domova či odjinud s negativním PCR testem – bez karantény.
• Osoby s poruchou intelektu bez roušek.
• Zaměstnanci v kanceláři a na pracovišti bez roušek, pracuje-li ve vzdálenosti nejméně 2 metry
od jiné osoby.
• Návštěvy uživatelů budou umožněny v budově DS za těchto podmínek:
o v přízemí Domova seniorů v prostorech denního stacionáře, kde budou připraveny stoly
pro uživatele a jejich návštěvy, mezi stoly bude dodržena bezpečná vzdálenost,
o zaměstnanci uživatele, za kterým přišla návštěva, doprovodí do denního stacionáře.
• Zaměstnanec, který bude návštěvu pouštět do zařízení, dohlédne:
o aby za uživatelem zároveň šly na návštěvu maximálně dvě osoby,
o aby návštěvníkům byla před zahájením návštěvy změřena tělesná teplota, pokud bude
u některé osoby vyšší než 37 °C, je tato osoba povinna neprodleně opustit Domov,
o aby si návštěva dezinfikovala ruce u vchodu,
o aby měla ústa kryta rouškou nebo šátkem,
o aby podepsala Čestné prohlášení, že není nakažena nemocí Covid-19,
o předá návštěvě telefonní číslo, na které návštěva zavolá, až bude z Domova odcházet,
o aby po každé návštěvě byla provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce,
a to prostředkem s virucidním účinkem.
• Pokud bude vhodné počasí, bude možné, aby se návštěvy setkaly s uživateli na zahradě
Domova. V celém areálu zahrady jsou rozmístěné v bezpečné vzdálenosti lavičky. Pro
návštěvy v zahradě budou platit stejná hygienická pravidla jako pro návštěvy v denním
stacionáři.
2. S účinností od 8. 6. 2020 bude umožněno:
• Budou prováděny individuální i skupinové aktivity při dodržení vzdálenosti mezi osobami
2 metry, pokud je to možné.
• Uživatelé DS budou moci vycházet v odůvodněných případech mimo areál Domova.

•

Uživatelům se bude podávat strava na jídelnách s dodržením vzdálenosti mezi osobami
2 metry, pokud je to možné.

3. S účinností od 22. 6. 2020 bude umožněno:
•

Otevřít budovu Domova seniorů Dačice pro veřejnost.

•

Zahájení činnosti denního stacionáře.

•
•

Uživatelům DS bude umožněn volný pohyb mimo areál Domova.
Navštěvovat uživatele i na pokojích a dalších místech v Domově za dodržení hygienických
opatření (rouška, dezinfekce rukou).

Účinnost od 25. 5. 2020

V Dačicích 19. 5. 2020
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vedoucí DS Dačice

