INFORMACE O MOŽNOSTI VYCHÁZEK OD 22. 12. 2020
Vážení rodinní příslušníci, drazí přátelé,
dovolte mi, abych Vás informovala o nově vydaném Usnesení Vlády ze dne 21. 12. 2020 č. 1370,
kterým se ruší Usnesení Vlády ze dne 14. 12 2020 č. 1325, vyhlášené pod č. 532/2020 Sb., o změně
krizového opatření. Od 22. 12. budou moci uživatelé opouštět Domovy pro seniory a Domovy se
zvláštním režimem za podmínek uvedených níže:

1. Nově se již nerozlišuje mezi pobytem mimo zařízení v délce do nebo nad 6 hodin.
2. Vycházka bude umožněna za podmínky, že má poskytovatel možnost umístit uživatele
bezprostředně po návratu do oddělených prostor Domova – do karantény a do 72 hodin od
ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další
3 až 4 dny; umístění do karantény bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů.
a. Vycházky budou umožněny pouze uživatelům na jednolůžkových pokojích za
dodržení následné „karantény“ a testování. Důvodem je nedostatek prostorů pro to,
abychom mohli každého uživatele umístit do „karantény“ na samostatný pokoj.
Návštěvy v Domově umožňujeme dle již nastavených pravidel. Stále platí, že návštěvy v Domovech
pro seniory a Domovech se zvláštním režimem jsou možné v případě, že:





osoby, které chtějí navštívit uživatele, se před zahájením návštěvy podrobí POC testu, a to s
negativním výsledkem nebo s doloženým výsledkem testu, který není starší 48 hodin,
osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy u uživatele RT-PCR
vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a
doloží o tom doklad,
osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy u klienta prodělaly onemocnění COVID-19
a doloží o tom doklad.

Od 18. 12. 2020 jsou na návštěvu vpuštěni pouze ti, kteří se prokáží potvrzením o negativním POC testu, RTPCR testu nebo ti, kteří onemocnění COVID prodělali.
Ostatní výjimky (viz níže) budou povoleny pouze výjimečně, vždy po důkladném zvážení aktuální
epidemiologické situace a konzultace s lékařem Domova.

Na základě usnesení je dále možné udělit výjimku ze zákazu návštěv u:
-

nezletilých uživatelů sociálních služeb,
uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,
uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením,
uživatelů, pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace,
uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Testování antigenními POC testy DOPORUČUJEME, vyhnete se tak možnosti, že výjimka nebude s ohledem na
nepříznivý epidemiologický vývoj udělena.

Velmi se omlouváme za vzniklé komplikace, ale zodpovědně musím říci, že bohužel rozhodnutí Vlády
nejsme schopni jakkoliv ovlivnit, navíc v situaci, kdy se mění doslova z hodiny na hodinu.
Děkuji za pochopení.
Jana Mrázková, vedoucí provozu CSS Domus

