ČE SK Á KA TO LI CK Á CHA R I T A
Do mo v sv. K ří ž e Kr oměř í ž
K o p ern í ko va 14 4 6 /3, 7 67 01 K ro měří ž

Z USNESENÍ VLÁDY č. 296 ZE DNE 18.3.2021 JSOU OD PONDĚLÍ 22.3.2021 VYCHÁZKY A
POBYT KLIENTŮ MIMO AREÁL DOMOVA MOŽNÉ POUZE ZA DODRŽENÍ TĚCHTO
OPATŘENÍ:
VYCHÁZKA / POBYT MIMO AREÁL DOMOVA:
a) U klientů, kteří mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném

očkování proti Covid-19 a od aplikace 2. očkovací látky v případě dvoudávkového
schématu uplynulo nejméně 14 dnů, nebo od aplikace první dávky očkovací látky
v případě jednodávkového schématu uplynulo 14 dnů a očkovaná osoba nejeví
žádné příznaky Covid-19
bude umožněna za podmínky:
1) Vycházku je potřeba VŽDY nahlásit v PRACOVNÍ DNY od 8:00 - 15:30 hod. zdravotní
sestře nebo na tel. čísle 731 775 311.
2) Po celou dobu vycházky používat respirátor FFP2 nebo KN 95 a používat dezinfekci.
3) Vyhýbat se většímu množství lidí a udržovat sociální odstup
4) Omezit fyzický kontakt s druhými lidmi, tj. podávání rukou, objímání atd.
5) Při návratu do Domova provést na vrátnici dezinfekci rukou.
b) U ostatních klientů bude umožněna za podmínky:
1. klient bude bezprostředně po návratu umístěn do izolace a do 72 hodin od ukončení
vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny;
izolace bude ukončena v případě negativních výsledků obou testů. Celá izolace tak bude
trvat 5 – 7 dnů. V případě, že je klient ubytovaný na vícelůžkovém pokoji, nebudou tyto
vycházky umožněny (není možnost zajistit umístění kl. do oddělených prostor)
2. Vycházku je potřeba VŽDY nahlásit v PRACOVNÍ DNY od 8:00 - 15:30 hod. zdravotní sestře
nebo na tel. čísle 731 775 311.
3. Po celou dobu vycházky používat respirátor a používat dezinfekci.
4. Vyhýbat se většímu množství lidí a udržovat sociální odstup (alespoň 1 metr)
5. Omezit fyzický kontakt s druhými lidmi, tj. podávání rukou, objímání atd.
6. Při návratu do Domova provést na vrátnici dezinfekci rukou.

