D OM OV P R O SE NI OR Y HE Ř M A NŮ V M Ě ST E C

ZŘIZOVATEL HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 37,
HEŘMANŮV MĚSTEC, 538 03

Informace z našeho domova po ukončení nouzového stavu
Ve dnech 31.3. a 1.4.2021 proběhla v našem domově druhá vakcinace očkovací látkou
Moderna. Bylo proočkováno 95 % uživatelů. Tento týden dle Mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4.2021 uplyne od očkování 14 dní, což umožňuje našim
uživatelům vycházku mimo objekt domova. V tomto případě uživatelé nemusí postupovat
další testy při návratu z vycházky a ani nebudou umístěni v odděleném prostoru.
V případě, že uživatelé nejsou proočkovaní, je nutné dodržet určité podmínky. Uživatel
bezprostředně po návratu z vycházky (nezáleží na délce vycházky, ale jedná se o jakékoli
opuštění domova s výjimkou návštěvy lékaře) bude umístěn od odděleného prostoru a do 72
hod. od ukončení vycházky postoupí první antigenní POC test na přítomnost antigenu SARSCoV-2, který bude zopakován za další 3-4 dny. Umístění v odděleném prostoru bude
ukončeno v případě negativního výsledku obou testů.
Při vycházce je uživatel povinen používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa),
kterým je respirátor FFP2 nebo obdobný prostředek. Uživatelé od poskytovatele obdrží dva
respirátory FFP2 a následně si již budou další pomůcky hradit sami. Mají možnost požádat
personál o zprostředkování nákupu těchto pomůcek.
Výjimka ze zákazu návštěv v domově platí i nadále v nezměněném režimu. Na návštěvu je
třeba se objednat u sociálních pracovnic na tel. čísle 775 700 735, 778 113 294 v čase od 7 do
15,30 hod. Návštěvy jsou možné v úterý, čtvrtek a sobotu v čase od 12,45 do 15,30 hodin.
V domluvený čas se návštěva dostaví do domova, vyplní návštěvní formulář, podstoupí
zdarma antigenní POC test na přítomnost antigenu SARS-CoV-2 a následně se návštěva může
sejít přibližně na půl hodiny se svým příbuzným v návštěvní místnosti. Žádáme návštěvy, aby
respektovali předepsaná pravidla.
Postupně se v domově budeme zaměřovat na uvolnění restrikcí, které souvisí s pandemickou
situací a věříme, že se postupně vrátíme do života, na který jsme byli zvyklí.
Děkujeme za vaši podporu pro naše uživatele.
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