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lNFoRMAcE K ruÁvŠrĚvÁtvt v DoMoVĚ PRo sENloRY JESENEG
Návštěvní dny jsou pondělí, středa, pátek, sobota a neděle, vždy v čase
od í4:00 -í6:00 hod. Toto omezeníje zavedeno z provozních důvodů.
Všechny návštěvy vždy přichází hlavním vchodem. Následně se hlásí na pracovně sester
a předložípožadované potvrzení.

Navštívituživatele mohou:

1)
2|

3)
4|

5)

Osoby, které absolvovaly před zahájením návštěvy RT_PCR vyšetření (neidéIe před 7 dnvl
nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 heidéle před 72 hodinamD
s negativním výsledkem a doložío tom doklad.
Osoby, které byly očkovány proti onemocnění covid-19 a doložínárodní certifikát
o provedeném očkovánínebo národní certifikát o dokončeném očkování(oba vzory
certifikátů jsou zveřejněny v seznamu uznaných národních certifikátů na internetouých
stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR):
a) od aplikace druhé dávky očkovacílátky v případě dvoudávkového schématu podle
souhrnu údajůo léčivémpřípravku uplynulo nejméně 14 dní,
nebo
b) od aplikace dávky očkovacílátky v případě jednodávkového schématu podle SPC
uplynulo nejméně 14 dni,
Osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COV!D-19, uplynula u nich doba
izolace a od prvního pozitivního POG antigenního testu nebo RT_PCR testu na
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než í80 dní.
Osoby, které absolvovaly před zahájením návštěvy testování s negativním výsledkem:
v rámci povinného testování zaměstnanců (nejdéIe před72 hodinami), dokládá
se potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením;
b) ve škole nebo školském zařizení (nejdéle před72 hodinami), dokládá se potvrzením
školy nebo čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce
osoby.

a)

Výiimkou je návštěva bez omezení u klienta v terminálním stadiu.,

Návštěva je možná pouze při splnění podmínky:
ochrana dýchacích cest (nos, ústa) po celou dobu návštěvy
!!!!! V ZÁJMU

-

respirátor FFP2, KN 95,

oGHRANY UŽNATELŮ Ds JESENEG,

pRosíME ruÁvšrĚvy, o DoDnžovÁttí arýšrNÝcH HyGlENlcKÝcH opATŘENí
jI§EN

V Jesenci dne 22,10,2021
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lng.AndreaSpíchalová

Ředitelka Domova pro seniory Jesenec, p.o.

