Domov RAKOVICE, Domov se zvláštním režimem
Rakovice 32, 398 04 Čimelice
__________________________________________________________________________________
Dobrý den přeji všem rodinám našich klientů,
dovolte mi informovat Vás o rozhodnutí vedení Domova v souvislosti s testováním návštěv.
Dle rozhodnutí MPSV ČR poskytovatel sociální služby nemá povinnost zajistit testování návštěv antigenními
testy.
Provozovatel Domova Rakovice, společnost PORSL s.r.o. se rozhodl pro blízké našich klientů testování
návštěv umožnit, a to přímo ve vyčleněném prostoru Domova.
Návštěvy budou umožněny za následovných podmínek – prosím čtěte pečlivě podmínky, bez jejichž splnění
nebudou návštěvy umožněny – děkujeme za pochopení.
POSTUP:
Testování bude probíhat v administrativní budově – v zasedací místnosti.
Návštěvu v Domově je možné plánovat pouze v pracovních dnech, tj. od pondělí do pátku, a to v čase od 13h
do 15h (to znamená, že ne o víkendech).
Předem objednaná návštěva – max. 2 osoby na 1 klienta – přijede do Domova již v respirátoru FFP2, který si
zakoupí v lékárně.
Domov respirátor FFP2 zabezpečuje pouze pro své zaměstnance a klienty při vyšetřeních v nemocnici.
Návštěva si respirátor FFP2 pořizuje ve vlastní režii a má ho po celou dobu návštěvy.

Prosím zvoňte na zvonek „Ředitelna“ a naše kancelář se o Vás postará.
Antigenní test provádí náš zdravotnický personál – po 15 min budete znát výsledek.
Před samotným testováním bude potřeba vyplnit a podepsat Čestné prohlášení, které přikládám jako přílohu
tohoto emailu.
Pro zefektivnění celého procesu a úspoře času prosím vyplňte si Čestné prohlášení doma a vezměte ho sebou
do Domova. Velmi nám to pomůže. Děkujeme.
Další podmínky, za kterých může osoba v období od 5. 12. 2020 navštívit svého blízkého v Domově:
1/ návštěva bude umožněna osobě, která absolvovala nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR
vyšetřeni s negativním výsledkem a doloží o tom doklad
2/ návštěva bude umožněna osobě, která absolvovala nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy POC test
na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad
3/ návštěva bude umožněna osobě, která v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocněni COVID19 a doloží o tom doklad
Návštěva i po vykonání „čerstvého“ antigenního testu může vykonat návštěvu svého blízkého v Domově pouze
za podmínky, že po celou dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to respirátor
třídy FFP2 bez výdechového ventilu a při dodrženi dalších režimových opatřeni poskytovatele.
Děkujeme a přejeme klidný den.
S úctou
Miriam Marušková
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