HOSPIC ŠTRASBURK, o.p.s.
Bohnická 12/57, 181 00 Praha 8 - Bohnice

Návštěvy pacientů hospice od čtvrtka 24.09.2020
I. S účinností od 24.09.2020 se NÁVŠTĚVY pacientů hospice POVOLUJÍ za
následujících podmínek:
1. každý den (po – ne) od 14:00 do 17:00
2. bez objednávání, ale pouze maximálně jedna (1) osoba za celou rodinu či
blízké v jeden den a nejdéle na dobu 20 min.,
3. návštěva (osoba) je povinna se ohlásit na recepci k zápisu o evidenci návštěv
a podrobit se na výzvu pracovníka recepce hospicu ověření, zda má zakrytá
ústa a nos RESPIRÁTOREM a dále bude návštěvníkovi změřena tělesná
teplota,
4. navštěvující osoba písemně čestně prohlásí, že:
- není v karanténě nařízené lékařem
- neměla vědomý fyzický kontakt s potvrzeným pacientem s COVID-19 či
nepobýval v týchž uzavřených prostorách s potvrzeným pacientem s
COVID-19
- nemá kašel či zhoršené projevy chronického kašle
- nemá dušnost či zhoršené projevy chronické dušnosti
- nemá zhoršený/ztracený čich nebo netrpí nechutenství
- není si vědoma jiných příznaků virového onemocnění (např. průjem,
zvýšená teplota (nad 37st.; ověřováno pracovníkem recepce)
Čestné prohlášení na samostatné listině a respirátor (po úhradě) k dispozici
v recepci hospicu.
Rizikový stav - v případě, že by se ukázalo jako nepravdivé byť jen jediné
kritérium z výše uvedených pod bodem 4. tohoto textu, osobě nebude umožněna
návštěva pacienta.
V případě, že nebude shledán postupem dle výše uvedených bodů takto Rizikový
stav, bude návštěva pacienta umožněna, přičemž:
5. Navštěvující osoba se nebude pohybovat jinde po budově hospicu (jen z
recepce k pacientovi na pokoj a po skončení návštěvy zpět do recepce
k ohlášení odchodu).
Nadále bude v recepci hospicu ověřeno, že navštěvující osoba:
a) navštěvující osoba provede na pokyn pracovníka hospicu dezinfekci rukou
a uposlechne případně další pokyny k ochraně zdraví
b) bude mít po celou dobu návštěvy nasazen respirátor.
6. Běžní návštěvníci hospicu (pošta, dodavatelské firmy a další) se rovněž
podrobí ověření tělesné teploty při vstupu do hospicu. Jsou povinni mít
rovněž zakrytá ústa a nos rouškou či respirátorem a kontakt s osobami bude
obvykle probíhat v recepci či atriu a bude to možné v zahradě hospicu.
Tyto podmínky návštěv jsou stanoveny do odvolání či změny.
Hospic Štrasburk o.p.s.
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