V PRACOVNÍ (VŠEDNÍ) DNY:
1.

Na návštěvu do Domova pro seniory přicházejte v době od 13:30 do 15:30 hodin,
do Domova se zvláštním režimem od 15:00 do 15:30 hodin. Návštěvu prosím ukončete
v 17:00 hodin. Návštěvu již předem nemusíte rezervovat.

2.

Při vstupu do Vily si vydezinfikujte ruce a nasaďte respirátor (FFP2, KN 95), který si
nechejte po celou dobu návštěvy nasazený – děti do 2 let mohou bez ochrany, děti do
15 let mohou mít jinou ochranu dýchacích cest.

3.

Na RECEPCI (zvoňte č. 11) se prosím zapište a předložte potvrzení (pokud nemáme kopii):



o negativním POC antigenním testu (ne starší 72 hodin) – potvrzení nebo čestné prohlášení
nebo



o negativním PCR (ne starší 7 dnů) nebo



o prodělání onemocnění COVID-19 potvrzené lékařem, příp. potvrzení SMS v telefonu
(neuplynulo více jak 180 dnů) nebo



o očkování proti onemocnění COVID-19, kdy od prvního jednodávkového očkování nebo
od druhého dvoudávkového očkování uplynulo min. 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo



provedete na místě určeném antigenní test pro SEBETESTOVÁNÍ (společenská místnost
a prokážete se recepční nebo o víkendu jídelna a prokážete se zdravotní sestře).

4.

K 1 klientovi jsou povoleny max. 2 osoby, v případě návštěv u obou klientů na
dvoulůžkovém pokoji je potřebné, aby se jedna návštěva přesunula do jídelny, společenské
místnosti nebo v případě příznivého počasí do parku.

O VÍKENDU:
5.

6.

Na návštěvu do Domova pro seniory přicházejte ve 14:00 nebo v 15:00 hodin,
do Domova se zvláštním režimem v 15:00 hodin. Návštěvu prosím ukončete v 17:00
hodin.
U SESTERNY (zvoňte č. 29) se prosím zapište a předložte potvrzení výše uvedená.
POKUD JSTE JIŽ ZAEVIDOVÁNI (MÁME KOPII), STAČÍ SE POUZE ZAPSAT.

TESTOVÁNÍ:
Z veřejného zdravotnictví je proplácen 1x antigenní test za týden a 2x PCR testy za měsíc.
Možnost testování v Opavě - u Globusu, Bredy nebo na Školním statku.

