NÁVŠTĚVY
jsou od 25. března 2021 opět možné
denně od 13 do 17h
Testování již v Domově neprovádíme.
Pravidla návštěv Vašich blízkých v Domově pro seniory, Křížatecká 16 se ještě
chvilku budou muset řídit snahou o jejich maximální ochranu.
Cílem je omezit možnost rizikového kontaktu klientů s veřejností, tedy s někým
jiným než s jejich vlastní návštěvou. Proto je počet osob na návštěvě omezen na
1 až 2 osoby maximálně v jeden okamžik.
Balíčky jsou povoleny jen při návštěvě klienta.
Návštěvy se musí min. den předem objednat, a to na telefonním čísle:

476 742 042
Návštěva může trvat max. 30 minut, aby si přítomnost svých blízkých mohlo
dopřát co nejvíce našich klientů.
Proto Vás velmi prosíme o dodržování těchto hygienických pravidel:
Návštěvu odložte při sebemenší změně Vašeho zdravotního stavu.
Návštěva musí dle Usn. Vlády ČR č. 297 při vstupu předložit doklad o tom, že:
- má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování
proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě
dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen
„SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v
případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a
očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19,
- absolvovala nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření
nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem
- že v době max. 90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
Doklad vystavuje Váš praktický lékař, popř. u testů POC také místo, kde jste test
podstoupili, certifikát o očkování Ministerstvo zdravotnictví ČR (Portál očkování).
Každá návštěva by měla při vchodu strpět bezkontaktní změření tělesné teploty
(nad 37,5oC nebude moci vstoupit), určitě použít připravenou dezinfekci na ruce a
po celou dobu návštěvy si nesundávat respirátor z obličeje.

Návštěvy se budou při vstupu evidovat, při opakovaných návštěvách stačí jen podpis.
Návštěva se může pohybovat jen přímou cestou do návštěvnického prostoru,
výjimečně na pokoj navštěvovaného (jen u imobilních klientů a těch, kteří
nevydrží sedět), a to s patřičným odstupem od ostatních.
Návštěva se nemůže zdržovat v prostoru kavárny Jitřenka, ale lze využít již
zahrady DSS.
Návštěva v návštěvnickém prostoru a jednolůžkovém pokoji může být max. 2
osoby.
Návštěva na dvoulůžkovém pokoji může být max. 1 osoba, pokud je přítomen
druhý klient.
Žádáme Vás o ohleduplnost a pochopení.
Ing. Vladimír Vopelka
ředitel DSS Litvínov

Seznam nejbližších odběrových míst :
Vaši praktičtí lékaři
MEDICA SEVER, s.r.o.
Záluží 1 – Poliklinika Paracelsus, 1. patro
http://www.medica-sever.cz/lekari-litvinov-zaluzi-unipetrol-detail-62
Krušnohorská poliklinika Litvínov, s.r.o.
Litvínov, Žižkova ul., www.kplsro.cz
Testovací místo u hudebního klubu ATTIC
Litvínov, ul. PKH (u OC Tesco)
Drive-in testovací místo
Parkoviště v ul. Žižkova pod restaurací Nudle, Litvínov
Nemocnice Most
https://cfa.uzis.cz/sampling-points/e61a3f02-429c-4c7e-9130-fddcaea6743e/
LabIn Most, Topolová 1234
https://cfa.uzis.cz/sampling-points/6bf17294-78d4-4be5-bee4-4d87ff6e5788/
Gen DETECTIVE, s.r.o. Most
Československé armády 1271
https://cfa.uzis.cz/sampling-points/3f76e844-6181-4387-b0db-a294725962af/

