Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace
Strážovská 1095/1, 697 01 Kyjov

Návštěvní řád pro návštěvy Centra služeb pro seniory Kyjov, p. o.

Tento návštěvní řád upravuje rozsah návštěv a povinnosti návštěvníků v Centru služeb pro seniory Kyjov od 24. 11. 2021.

Podmínky pro návštěvy u uživatele:
Návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 a s výjimkou
dítěte do dovršení 12 let věku prokáže poskytovateli zdravotních služeb, že splňuje následující podmínky:
a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, provedený zdravotnickým
pracovníkem, s negativním výsledkem, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném
vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného
očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou
osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva
zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která
potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo
provedeno
i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo
ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen
Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního
testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
Osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID_19 ,může vykonat návštěvu
za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez
výdechového ventilu [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do
patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, 2 ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení dalších režimových
opatření Centra služeb pro seniory Kyjov, p. o.:
• každá osoba navštěvující uživatele je dotazována na symptomy onemocnění COVID-19 formou ústního čestného prohlášení, měřena je tělesná
teplota,
• návštěvní dny PO - NE od 8. 00 do 17.00 hod,
• používat po celou dobu přítomnosti vlastní respirátor minimálně třídy KN 95 nebo FFP 2,
• dezinfikovat si ruce na označených místech (příchod i odchod u vchodu a každém oddělení),
• nesundávat ochranné pomůcky a nekonzumovat jídlo ani tekutiny,
• řídit se po celou dobu návštěvy pokyny zaměstnance Centra.

Děkuji za dodržování Návštěvního řádu. Prosíme také o zvážení četnosti a délky návštěvní doby, doporučujeme ½ hodiny, z důvodu závažné
epidemiologické situace na Kyjovsku.

Podmínky návštěv se mohou měnit dle vývoje epidemiologické situace a nařízení příslušných orgánů.

PhDr. Ladislava Brančíková
ředitelka Centra služeb pro seniory Kyjov,
příspěvkové organizace

Kyjov, 22.listopadu 2021

