
OPATŘENÍ K     NÁVŠTĚVÁM KLIENTŮ OD 25.5.2020

Návštěvy u klientů jsou povoleny pouze za dodržení přísných preventivních opatření :

1) Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě osoby u jednoho klienta.
2) Podepíšete nám Čestné prohlášení o bezinfekčnosti (vyplní se i u dětí).
3) Změříme Vám na recepci teplotu, pokud teplota překročí 37°C, je návštěva zakázána
4) Používejte  prosím  roušku.
5) Proveďte důkladnou dezinfekci rukou.
6) Omezte prosím osobní kontakt na minimum, udržujte sociální odstup.
7) Předměty, které přinášíte klientům, doporučujeme na recepci zdezinfikovat.
8) Pokud je to možné, (hezké počasí, zdravotní stav  klienta), využijte  prosím k návštěvě 

naší smyslovou zahradu. V případě potřeby  požádejte o pomoc personál Domova.
8) U klientů v karanténě nelze návštěvy tolerovat.
9) Omezení návštěv se nevztahuje na klienty v terminálním stádiu.

Tato opatření jsou důležitá pro bezpečí našich klientů  a jejich dodržením nám pomůžete 
zajistit jim ochranu před virovými nákazami. Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.
..............................................................................................................................
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