DAG.021.13.2021.RW

Zarządzenie Nr 13/2021
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Czubinie
z dnia 07 lipca 2021 r.
w sprawie wprowadzenia procedury odwiedzin Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Czubinie
w okresie trwającej pandemii COVID-19 oraz zasady dotyczące aktywności Mieszkańców poza terenem
placówki
Na podstawie:
1. § 4 ust. 1 Statutu Domu Pomocy Społecznej w Czubinie stanowiącego Załącznik do Uchwały NR XVIII/181/2012 Rady Powiatu
Pruszkowskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r.
2. § 8 pkt 3 lit. a, § 10 ust. 1 pkt 10 Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Czubinie stanowiącego Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 52/265/2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r.

zarządza, co następuje:
§ 1.
W związku z przeprowadzoną w Domu Pomocy Społecznej w Czubinie akcją szczepień, która wpływa na bezpieczeństwo
pracowników w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz spadkiem ilości zachorowań na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzam Procedurę odwiedzin Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Czubinie w okresie
trwającej pandemii COVID-19 oraz zasady dotyczące aktywności Mieszkańców poza terenem placówki w brzmieniu
załącznika do zarządzenia.
§ 2.
1. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości pracowników Domu Pomocy Społecznej w Czubinie oraz opiekunów
prawnych i członków rodzin Mieszkańców przez wywieszenie na Tablicy ogłoszeń w siedzibie Domu oraz na stronie
internetowej Domu.
2. O treści zarządzenia powiadamia się Zarząd Powiatu Pruszkowskiego oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
§ 3.
1. Wykonanie zarządzenia powierza się:
1) pracownikowi zatrudnionemu na samodzielnym stanowisku ds. kadr w zakresie powiadomienia Zarządu Powiatu
Pruszkowskiego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
2) pracownikom zatrudnionym na samodzielnych stanowiskach ds. pracy socjalnej w zakresie poinformowania rodzin
Mieszkańców w tym opiekunów prawnych.
2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Dyrektor Domu za pośrednictwem kierowników komórek
organizacyjnych.
§ 4.
Traci moc Zarządzenie Nr 9/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Czubinie z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie
wprowadzenia procedury odwiedzin Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Czubinie w okresie trwającej pandemii
COVID-19 oraz zasady dotyczące aktywności Mieszkańców poza terenem placówki
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 13/2021
Dyrektora Domu pomocy Społecznej w Czubinie
z dnia 07 lipca 2021 r.

Procedura odwiedzin Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Czubinie
w okresie trwającej pandemii COVID-19 oraz zasady dotyczące aktywności
Mieszkańców poza trenem placówki
1. Dom Pomocy Społecznej w Czubinie umożliwia aktywność Mieszkańców poza terenem Domu
w pełnym zakresie w tym urlopowania Mieszkańców.
2. Decyzje w zakresie zwiększania możliwości odwiedzin Mieszkańców w pełnym zakresie są zależne
od oceny stopnia realizacji szczepień osób odwiedzających w ramach Narodowego Programu
Szczepień, od aktualnej sytuacji w DPS, w porozumieniu z lokalnymi służbami sanitarnymi, w zależności
od sytuacji epidemicznej oraz oceny stopnia realizacji szczepień w placówce.
3. Przez osoby zaszczepione przeciw COVID-19 należy rozumieć osoby, które otrzymały pełny cykl
szczepień szczepionką zarejestrowaną w Unii Europejskiej – 2 dawki szczepionki (Pfizer, Moderna,
Astra-Zeneca) za wyjątkiem szczepionki Johnson & Johnson, która jest jednodawkowa – przyjęcie
pojedynczej dawki oznacza, że osoba jest już w pełni zaszczepiona).
Minimalny czas oczekiwania na nabycie pełnej odporności po pełnym cyklu szczepienia
Pfizer – 7 dni
Moderna – 14 dni
Astra-Zeneca – 15 dni
Johnson & Johnson – 14 dni
4. Odwiedziny mogą się odbywać się zgodnie z rekomendacjami Ministra Rodziny I Polityki Społecznej,
Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego stanowiącymi Załącznik do ww. Procedury.
5. Odwiedziny odbywać się będą w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 przy zachowaniu
szczególnych środków ostrożności, z zachowaniem prawa do prywatności, z zastrzeżeniem,
iż w sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się możliwość odwiedzin w weekendy.
6. Obowiązkiem osób odwiedzających jest okazanie dokumentu potwierdzającego pełne zaszczepienie się
przeciwko Covid-19.
7. Odwiedzający będą umawiani przez pracowników socjalnych na podstawie sporządzonego
harmonogramu po wcześniejszym umówieniu się, pod rygorem nie wpuszczenia osoby na teren
placówki. Harmonogram będzie dostępny na Recepcji DPS.
8. Jako miejsce odwiedzin wyznacza się pokój Mieszkańca pod warunkiem, że zamieszkuje w pokoju
jednoosobowym, a w przypadku braku możliwości zachowania intymności - w Pawilonie Ogrodowym
umiejscowionym na terenie rekreacyjnym DPS, na wprost wejścia do budynku głównego, lub w innym
wskazanym przez pracowników Domu miejscu.
9. Przed wejściem odwiedzających na teren, wyznaczony pracownik za zgodą osoby odwiedzającej
dokona pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego oraz zdezynfekuje dłonie
środkiem na bazie alkoholu.
10. Niewyrażenie zgody na pomiar temperatury uprawnia DPS do zakazu wstępu osoby na teren Domu.
11. Każdy odwiedzający przed spotkaniem z Mieszkańcem będzie zobowiązany do zapoznania się
z procedurą stosowaną podczas odwiedzin oraz podpisać odpowiedni dokument świadczący o tym,
że zapoznał się z wytycznymi Dyrektora DPS.
12. Każdy odwiedzający przed spotkaniem obowiązany jest złożyć oświadczenie, że nie jest w trakcie
odbywania kwarantanny, nie miał kontaktu z osobą zakażoną, nie ma pozytywnego wyniku

2

13.

14.

15.

16.
17.

na COVID–19 lub oświadczenie, że jest osobą zaszczepioną (tj. pełnym cyklem szczepień lub
szczepionką jednodawkową) w sposób zapewniający bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami
epidemicznymi.
Zakazuje się wstępu na teren DPS osobom, u których występują objawy choroby zakaźnej lub które
miały kontakt z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub będącą w kwarantannie w okresie ostatnich
14 dni.
Po zakończonych odwiedzinach rękawice jednorazowe powinny być wyrzucone do kosza znajdującego
się przy recepcji, a powierzchnie dotykowe w tym m.in. stół i krzesła zdezynfekowane przez osoby
do tego wyznaczone.
Niestosowanie się w trakcie spotkania do procedur i zaleceń ustalonych przez Dyrektora DPS, będzie
skutkowało wcześniejszym zakończeniem odwiedzin i brakiem możliwości skorzystania z kolejnej wizyty
do odwołania.
Paczki przyniesione przez odwiedzających są przekazywane przed wizytą z Mieszkańcem i pozostaną
na kwarantannie przez okres 2 dni, po tym okresie będą przekazane Mieszkańcowi.
Zaszczepiony Mieszkaniec, który zostanie zabrany poza teren DPS, po powrocie będzie zwolniony
z odbywania obowiązkowej kwarantanny pod warunkiem braku jakichkolwiek symptomów świadczących
o infekcji.
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Załącznik do
Procedury odwiedzin Mieszkańców
Domu Pomocy Społecznej w Czubinie
w okresie trwającej pandemii COVID-19
oraz zasady dotyczące aktywności Mieszkańców poza trenem placówki

Zasady reżimu sanitarnego do stosowania przez mieszkańca poza terenem placówki:
1.

W miejscach publicznych zachowywać dystans społeczny wynoszący min. 1,5 m od innych osób, nie
gromadzić się w jednym miejscu, nie witać się poprzez podanie ręki, pocałunki, przytulanie
(wirus przenosi się drogą kropelkową, ale także przez kontakt ze skażoną powierzchnią).

2.

Unikać wszelkich nieuzasadnionych wizyt i kontaktów z innymi osobami.

3.

Będąc w otoczeniu innych osób zasłaniać usta i nos maseczką, najlepiej z filtrem lub stosować
podwójną maseczkę (wirus przenosi się drogą kropelkową podczas np. mówienia, kichania, kaszlu).
Kaszląc lub kichając zasłaniać usta i nos chusteczką lub zgięciem łokciowym.

4.

Często myć ręce wodą z mydłem (min. 30 sek.) lub dezynfekować je wcierając ok. 3 ml preparatu
do dezynfekcji rąk (1 doza) aż do całkowitego wyschnięcia (istnieje ryzyko przeniesienia wirusa
z zanieczyszczonych powierzchni na ręce lub przez dotyk z innymi osobami, np. poprzez podanie ręki).

5.

Regularnie wietrzyć pomieszczenia, w których się przebywa (w niewietrzonych pomieszczeniach
stężenie wirusa utrzymuje się).

Podstawowe zasady reżimu sanitarnego, które powinny być bezwzględnie przestrzegane przez osoby
odwiedzające mieszkańca:
1.

Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).

2.

Wskazana jest rejestracja osób odwiedzających (imię, nazwisko, data wizyty, kontakt, dane
odwiedzanego mieszkańca).

3.

Obowiązkowe

dokładne

(min.

30

sek.)

umycie

rąk

wodą

z

mydłem

niezwłocznie

po wejściu do obiektu.
4.

Wietrzenie pomieszczenia przez personel placówki, w którym odbywają się odwiedziny, przed i po
wizycie oraz w miarę możliwości również w trakcie.

5.

Stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos w pomieszczeniach zamkniętych oraz w sytuacjach, gdzie
nie jest możliwe zachowanie dystansu co najmniej 1,5 - metrowej odległości między osobami.

6.

Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy mieszkańcu placówki możliwe po uprzednim
(bezpośrednio przed kontaktem) dokładnym umyciu lub zdezynfekowaniu rąk przez osobę
odwiedzającą.
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7.

Niegromadzenie się osób w danej przestrzeni, unikanie bardzo bliskiego kontaktu jak przytulanie,
uściski, pocałunki.

8.

Zaleca się odwiedziny z zachowaniem zasady maksymalnie 2 osób odwiedzających na 1 odwiedzanego
mieszkańca jednocześnie. Liczba osób odwiedzjących w danym czasie jest dostosowana do warunków
lokalowych, możliwości organizacyjnych panujących w placówce oraz uwzględnia potrzebę kontaktu
mieszkańca z bliskimi jak również jego stan zdrowia.

Zasady wzmożonego reżimu sanitarnego, które powinny być bezwzględnie przestrzegane przez osoby
odwiedzające mieszkańca, które są niezaszczepione i nie wykonywały testu antygenowego lub PCR
w kierunku wirusa 48 godzin przed dniem odwiedzin oraz nie są ozdrowieńcami:
1.

Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).

2.

Wskazana jest rejestracja osób odwiedzających (imię, nazwisko, data wizyty, kontakt, dane
odwiedzanego mieszkańca).

3.

Obowiązkowe dokładne (min. 30 sek.) umycie rąk wodą z mydłem niezwłocznie po wejściu do obiektu.

4.

Wietrzenie pomieszczenia przez personel placówki, w którym odbywają się odwiedziny przed i po
wizycie oraz w miarę możliwości również w trakcie.

5.

Preferowana forma odwiedzin na zewnątrz budynku (ogród, park, altana), o ile istnieje taka możliwość.

6.

Stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas wizyty.

7.

Zachowanie dystansu min. 1,5 m od odwiedzanego mieszkańca i innych osób przebywających
w placówce.

8.

Rekomenduje się stworzenie takich warunków w placówce, aby odwiedzjący miał kontakt tylko
z zaszczepioną osobą odwiedzaną i zaszczepionym personelem placówki wskazanym do organizacji
odwiedzin.

9.

Odwiedziny z zachowaniem zasady 1 osoba odwiedzająca na 1 odwiedzanego mieszkańca
jednocześnie.
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