Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o.
Česká 320, 742 21 Kopřivnice

Postup pro vstup návštěv do prostoru poskytovatele
Návštěvy v zařízení odlehčovací služby mohou probíhat na základě níže
uvedeného režimu

Pravidla pro vstup návštěv do zařízení
A: Pravidla pro navštěvující osoby s potvrzením o negativním testu na COVID19 a osoby s potvrzením lékaře o prodělané nemoci COVID-19
•

Návštěvy mohou probíhat denně od 14.00 do 16.30 hod. Maximální doba
návštěvy je 1 hodina.

•

Návštěvy mohou probíhat pouze na základě předchozí telefonické domluvy.
Návštěvu je nutné nejméně jeden den dopředu oznámit. Tel. číslo pro
domlouvání návštěvy: 737 247 565 v době od 8.00 do 14.30 hod. pouze od
pondělí do pátku.

•

Návštěvy mohou probíhat pouze ve vyčleněné místnosti v maximálním
počtu dvě navštěvující osoby a jeden uživatel. Ve výjimečných případech
mohou návštěvy pobíhat také na pokoji uživatelů (z ohledu na zdravotní stav
uživatele). V tomto případě je délka návštěvy omezena na 30 minut

•

Před vstupem do zařízení musí navštěvující osoba předložit doklad o
negativním testu na nemoc COVID-19, který absolvovala nejpozději 72
hodin před návštěvou (RT-PCR test nebo POC testu na přítomnost antigenu
viru SARAS CoV-2) nebo musí předložit doklad o tom, že v době 180 dnů
přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19 (doklad vystavený
praktickým lékařem).

•

Po celou dobu návštěvy musí mít navštěvující osoba zakrytý obličej (ústa i
nos) minimálně respirátorem třídy FFP2, KN 95. V případě, že navštěvující
osoba sundá z obličeje respirátor, bude návštěva ihned ukončena.

•

Navštěvující osobě, která bude vykazovat pozitivním příznaky nemoci COVID
19 (nachlazení, rýma, kašel, atd.), nebude návštěva umožněna.

Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o.
Česká 320, 742 21 Kopřivnice

B. Pravidla pro navštěvující osoby, které využijí možnost testování na COVID19 ze strany poskytovatele odlehčovací služby

•

Navštěvující osoby se mohou před vstupem do zařízení podrobit
antigennímu testu POC na přítomnost viru SARS CoV-2 ze strany
poskytovatele odlehčovací služby (dále jen Testy).

•

Testy mohou být provedeny pouze ve všední dny od 13.15 do 14.00 hod. na
základě předchozího telefonického objednání.

•

Testování a následná návštěva může probíhat pouze na základě předchozí
telefonické domluvy. Návštěvu a požadavek testu je nutné nejméně jeden
den dopředu oznámit na tel. čísle 737 247 565 v době od 8.00 do 14.30 hod.
pouze od pondělí do pátku.

•

Navštěvující osoba je povinna před zahájením testování vyplnit souhlas s
provedením testu ve formě Čestného prohlášení.

•

Návštěvy mohou probíhat pouze ve všední dny od 13.15 do 15.00 hod.
Návštěvy mohou probíhat pouze ve vyčleněné místnosti v maximálním
počtu jedna navštěvující osoba a jeden uživatel. Ve výjimečných případech
mohou návštěvy pobíhat také na pokoji uživatelů (z ohledu na zdravotní stav
uživatele). V tomto případě je délka návštěvy omezena na 30 minut.
Maximální doba návštěvy je 1 hodina.

•

Návštěvy mohou probíhat pouze ve vyčleněné místnosti v maximálním počtu
jedna navštěvující osoba a jeden uživatel v rozsahu max. 1 x týdně.

•

Po celou dobu návštěvy musí mít navštěvující osoba zakrytý obličej (ústa i
nos) minimálně respirátorem třídy FFP2, KN 95. V případě, že navštěvující
osoba sundá z obličeje respirátor, bude návštěva ihned ukončena.

•

Navštěvující osobě, která bude vykazovat pozitivním příznaky nemoci COVID19 (nachlazení, rýma, kašel, atd.), nebude návštěva umožněna.
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