Pravidla pro návštěvy Domova Přístav Frýdek – Místek

Dle vládního nařízení platí v Domově Přístav Frýdek – Místek až do odvolání ZÁKAZ NÁVŠTĚV, s výjimkou
u uživatelů s omezenou svéprávností, u uživatelů se zdravotním postižením, a u uživatelů, pokud si to
vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace.
Návštěvu lze dále provést v případě, že
 návštěva se před vstupem do zařízení podrobí tzv. POC testu na přítomnost antigenu viru SARS
CoV-2 s následným negativním výsledkem. Návštěva zároveň musí podepsat Čestné prohlášení o
souhlasu s provedením testu a zpracováváním osobních údajů.
 návštěva jiným způsobem doloží negativní výsledek např. TR-PCR testu či POC testu, ne starší 48
hodin, a doloží o tom doklad,
 návštěva v době 90 dnů před návštěvou prodělala onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.
 POC test na přítomnost antigenu, případně RT-PCR vyšetření, je možné si nechat udělat na
odběrových místech, např.
 Fakultní nemocnice Ostrava
 Městská nemocnice Ostrava, p. o.
 Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s.
 Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p. o.
 Slezská nemocnice v Opavě, p.o.
 Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.
 NsP Havířov, p. o.
 NsP Karviná-Ráj, p. o.
 Nemocnice Třinec, p. o.
 Nemocnice AGEL Nový Jičín, a. s.
 Bílovecká nemocnice, a.s.
 Nemocnice AGEL Podhorská Bruntál
 Nemocnice AGEL Český Těšín a.s.
 EUC Klinika Ostrava
 Spadia Frýdek-Místek
Tyto osoby mohou vykonat návštěvu za podmínky, že:
 po dobu návštěvy budou používat respirátory (FFP2 nebo KN95),
 ve stejném čase je přípustný max. počet 2 navštěvujících osob u jednoho uživatele,
 při příchodu i odchodu použijí připravenou desinfekci rukou.
 Návštěva bude probíhat v určené místnosti nebo v otevřeném prostoru mimo budovu (např. na
zahradě nebo v altánu). Přítomní musí sedět nebo stát ve vzdálenosti 2 m a vyhnout se
vzájemnému tělesnému kontaktu.

Pro více informací kontaktujte prosím sociální pracovníky služby:
Bc. Hana Ivánková
sociální pracovnice
tel.:
773 770 334
email: hana.ivankova@armadaspasy.cz
Bc. Iveta Košáková
sociální pracovnice
tel.:
773 770 336
email: iveta.kosakova@armadaspasy.cz

