HOSPIC ŠTRASBURK, o.p.s.
Bohnická 12/57, 181 00 Praha 8 - Bohnice
Návštěvy pacientů hospice od 28.05.2021
S účinností od 28.05.2021 se tímto upravuje režim návštěv pacientů hospice
následujícími podmínkami:
1. Každý den (po – ne) od 14:00 do 18:00
2. Bez objednávání
3. Návštěva je povinna ohlásit se na recepci k zápisu o evidenci návštěv a
podrobit se na výzvu pracovníka recepce ověření, zda má zakrytá ústa a nos
respirátorem a zda nemá zvýšenou teplotu.
4.

5.

Návštěva je povinna
a) předložit negativní výsledek testu na Covid-19 (výsledek testu nesmí
být starší 72hodin)
b) doložit, že od ukončení očkování uplynulo nejméně 14dnů (předložit
certifikát MZ ČR)
c) doložit, že od aplikace první dávky očkování (v případě
dvoudávkového schématu) uplynulo více jak 22dnů (ne ale více jak
90dnů).
d) prohlásit, že prodělala onemocnění Covid-19 a od pozitivního testu
neuplynulo více jak 180 dnů.
Návštěva musí vyplnit a podepsat čestné prohlášení.
Čestné prohlášení (formulář k dispozici v recepci) obsahuje závazná
prohlášení, že navštěvující osoba:
- není v karanténě nařízené lékařem,
- neměla vědomý fyzický kontakt s osobou, u níž byla potvrzena nákaza
COVID-19 či nepobývala v týchž uzavřených prostorách s takovou
osobou,
- nemá kašel či zhoršené projevy chronického kašle,
- nemá dušnost či zhoršené projevy chronické dušnosti,
- nemá zhoršený/ztracený čich nebo netrpí nechutenstvím,
- není si vědoma jiných příznaků virového onemocnění

6. Navštěvující osoba se nebude pohybovat jinde po hospici bez výslovného
svolení službu konajícího personálu hospicu a provede na pokyn pracovníka
hospicu dezinfekci rukou a uposlechne případně další pokyny k ochraně
zdraví a bude mít po celou dobu návštěvy nasazen respirátor.
7. 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 respirátorem.
Upozornění! - v případě, že by se ukázalo jako nepravdivé jediné kritérium
z výše uvedených, osobě nebude umožněna návštěva pacienta!
Tyto podmínky návštěv jsou stanoveny do jejich změny či odvolání.
Hospic Štrasburk o.p.s.

