Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace,
Americká 52, 350 02 Cheb, IČ: 71175245

Čestné prohlášení - Prohlášení o bezinfekčnosti
Jméno a příjmení návštěvníka
DPS SKALKA:
Datum narození:
Bydliště:
Zákonný zástupce/opatrovník:
Já níže podepsaný/á čestně prohlašuji že:
•
si nejsem vědom/a že bych byl/a v posledních dvou týdnech v kontaktu s osobami
potencionálně ohroženými nebo nakaženými epidemiologickým onemocněním COVID19
•
jsem nenavštívil/a v posledních 30 dnech žádnou z rizikových oblastí v zahraničí,
zasaženou onemocněním COVID-19
•
si nejsem vědom/a že bych měl/a jakékoliv příznaky epidemiologického onemocnění
COVID- 19 (případně příznaky podobné chřipkovému onemocnění)
Beru na vědomí, že sdělením nepravdivých informací mohu ohrozit zaměstnance či klienty
sociálního zařízení. Jsem si vědom/a právních následků sdělení nepravdivých informací,
včetně možného spáchání trestného činu šíření nakažlivé choroby.
V Chebu, dne: ………………..
Podpis návštěvníka DPS SKALKA: ………………………………

Souhlas s níže uvedenými opatřeními
Jakýkoli kontakt mezi uživatelem domova a návštěvou musí probíhat co možná
nejbezpečnějším způsobem tak, aby nedocházelo k dalšímu případnému šíření onemocnění
COVID-19.

1. Návštěvy budou probíhat v režimu max. dvě dospělé osoby na jednoho uživatele
ve stejném čase – koordinace návštěv bude organizována tak, aby nedocházelo
k velké koncentraci cizích osob.
2. Návštěva musí mít po celou dobu v domově roušku, a to i na pokoji klienta.
3. Při příchodu i odchodu si návštěva na recepci dezinfikuje ruce.
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4. Každý návštěvník při vstupu do domova vyplní čestné prohlášení o
bezinfekčnosti – za děti či osoby s omezenou svéprávností čestné prohlášení vyplní
jejich zákonní zástupci.
5. Každému návštěvníkovi bude na recepci změřena tělesná teplota – pokud bude mít
návštěvník teplotu nad 37,0 °C nebo pozitivní příznak nemoci, bude návštěva
zakázána.
6. Návštěvy budou probíhat výhradně na pokojích.
7. Po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch a větrání pokoje.
8. Ruší se zákaz donášení balíčků klientům od rodinných příslušníků.
9. Návštěvy jsou povoleny do 18.30 hodin.

V Chebu, dne: ………………..
Podpis návštěvníka DPS SKALKA: ………………………………
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