Załącznik
do Zarządzenia Nr 11/2020
Dyrektora Domu pomocy Społecznej w Czubinie
z dnia 16 czerwca 2020 r.

Procedura odwiedzin Mieszkańców Domu Pomocy Spolecznej w Czubinie
podczas pandemii COVID-19

1.

Odwiedziny mogą się odbymć w dniach roboczych -od poniedziaw(u do pią}ku w godzinach od 9P
do 15:30. Maksymalny czas odwiedzin to 45 mh., a ilość osób odwiedząjąpych nie \riecei nż dwie.

2.

Odwiedziny odbywać sb będą pizy zachowaniu szczególnych środkó\^/ ostrożności, pod nadzorem
pracownika DPS, z zachowaniem prawa do prywatności.

3.

Odwiedząiąpy

będą

umawiani

płzez

pracowników

soęjalnych

na

podstawie

sporząqzonego

harmonogramu w odstępach minimum co 2 godziny.

4.

Jako mięjsce odwiedzin wyznacza się ogrodzony placyk przy węjściu na teren DPS, tuż obok stawu.

5.

Zakaz`+je się wiazdu na teren DPS osób od\^riedząjąęych. Parkowanie samochodów zostalo \^/yznaczone

6.

przed branią\^[iazdową, w taki sposób, aby nie kolidowato z wiazdem i wyjazdem z DPS.
Przed węiściem odwiedząiąpych na teren, wyznaczony pracownik za zgodą osoby odwiedząjąpęj

dokona pomiani temperatury przy pomocy termometnł bezdoq/kowego oraz zdezynfekvje dłonie
środkiem na bazie alkoholu

7.

Niewyrażenie zgody na pomiar temperatury uprawnka DPS do zakazu wstępu osoby na teren Domu.

8.

Każdy od\^riedząjąpy przed spotkaniem z Mieszkańcem będzie zobo\Ariązany do zapoznanka się

z procedurą stosowaną podczas odwiedzin oraz podpisać odpowiedni dokument świadcząpy o tym,

że zapoznal sĆ z wWczn)mi Dyrektora DPS.
9.

Każdy od\^riedząjąpy przed odwiedzinami obo\^riązany jest zbżyć oświadczenie, Że nie przebywa

na kwarantannb, nb mial kontaktu z osobą zakażoną, nie ma poz)ftyvmego wyniku na COVID-19.
10. Zakaziłje stę wstępu na teren DPS osobom, u których występują objawy choroby zakaźnęj m ltióne

miah/ kontakt z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub będąpą w kwarantannie w okresie ostatnich
14 dni.

11. Podczas odwiedzin zarówno odwiedząjąpy jak i Mieszkaniec zobowiązani są do przestrzegania reżimu

sanitamego w szczególności zachowania odstępu 2 m,

używania maseczek ochronnych oraz

Ękawbzekjednomzowych.
12. W trakcie od\riedzin zabrania stę spożywania napqjów oraz posiłków.
13. Po zakończonych odwiedzinach rękawioe jednorazowe po\^rinny być wyrzucone do kosza znąjdi+jąpego

sQ pizy recepqii, a powierzchnie dotykowe w tym m.in. stół i krzesła zdezynfekowane przez osoby

do tego wyznaczone.
14. Nb stosowanie w trakcie spotkania procedur i zaleceń wskazanych przez Dyrektora DPS, będzie
skutkowało wcześnięjszym zakończeniem odwiedzin i brakiem możliwości skorzystania z kolęjnęj wizyty

do odwołania.

15. Paczki przyniesione pizez odwiedząjąp)mh są przekazywane przed wiz)ftą z Mieszkańcem i pozostaną

na kwarantannó przez okres 3 dni, po tym okresie będą przekazane Mieszkańcowj.
16. Mieszkaniec, który zostanb zabrany poza teren DPS, po powrocie będzie musiał odbyć obo\^riązkową

dwuvgodniowąkwamntannę.
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