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Interní postup

JAK ORGANIZOVAT
SETKÁVÁNÍ KLIENTŮ
S RODINAMI

Zpracovala:
Schválila:
Určeno:
Platnost dokumentu:

Michaela Bajerová, DiS.
Bc. Monika Megličová, DiS.
pro zaměstnance (viz. přiložený seznam)
od 16. 12. 2020

Materiály zpracovány na základě on-line kurzu s názvem „Jak organizovat
setkávání klientů s blízkými“, který se uskutečnil 16. 12. 2020 od 13:00 hod.
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Pravidla pro vycházky mimo areál MěCKP
Dle Unesení vlády České republiky se s účinností od 16. prosince 2020 nařizuje
poskytovatelům sociálních služeb (domov pro seniory, domov se zvláštním
režimem), aby za níže uvedených podmínek umožnily vycházku klientů mimo
zařízení po dobu trvání nouzového stavu.
Vycházka do 6 hodin:
• musí být klientovi umožněna vždy;
• po návratu klienta budou sledovány příznaky onemocnění
COVID – 19;
• pakliže klient poruší dohodu o návratu do 6 hodin a není volná kapacita
karanténních pokojů, je ubytován na svém pokoji a s ním je v karanténě i
spolubydlící;
Vycházka nad 6 hodin = pobyt mimo zařízení:
• vycházka bude klientovi umožněna za podmínky, že bezprostředně po
návratu bude klient umístěn do izolace;
• do 72 hodin od ukončení vycházky bude klientovi proveden antigenní POC
test, který bude zopakován za další 3 – 4 dny;
• v případě negativních výsledků obou testů bude klientovi ukončena
izolace;
• pokud je POC test pozitivní je tato skutečnost oznámena praktickému
lékaři k vyžádání PCR testu;
• pokud klient vykazuje příznaky dříve může být také test proveden dříve;
• v jednom karanténním pokoji mohou být ubytováni dva klienti, pokud jsou
oba navrátivší se z pobytu mimo zařízení, a to i v rozdílné dny;
• v případě, že není možné zajistit zamezení pohybu klienta mimo
karanténní pokoj, zajistí zaměstnanci používání respirátoru klientem (na
jeho náklady) a desinfekci rukou;
• v případě že poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu a nemůže
vyčlenit pokoje pro karanténu, nemůže klientovi umožnit odchod na
dobu delší než 6 hodin;
• poskytovatel má právo provedený test účtovat klientovi jako fakultativní
činnost;

•

pokud klient nebo rodina odmítne testování klienta není návštěva
umožněna

Klient sociálních služeb používá v průběhu vycházky respirátor alespoň
třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.
• zajištění respirátoru není povinností poskytovatele, avšak
poskytovatel může klientovi respirátor poskytnout za úhradu ve výši
nákupní ceny
• nelze využít respirátory dodané na základě MO ze Státních
hmotných rezerv
• při odchodu ze zařízení má klient zajištěny respirátory na celou dobu
pobytu mimo zařízení, tak aby měl 2 respirátory na den
Zařízení si vede evidenci klientů, kteří odcházejí na vycházku, po návratu i
evidenci provedených testů a záznamy o sledování zdravotního stavu klienta.
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Čestné prohlášení klienta o průběhu pobytu mimo zařízení
Já, níže podepsaný/á
Jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Trvalý pobyt:
podpisem tohoto čestného prohlášení potvrzuju, že jsem byl/a seznámen/a
s podmínkami za kterých bude uskutečněn můj pobyt mimo zařízení a návrat do
MěCKP.
• vycházka bude klientovi umožněna za podmínky, že bezprostředně po
návratu bude klient umístěn do izolace;
• do 72 hodin od ukončení vycházky bude klientovi proveden antigenní
POC test, který bude zopakován za další 3 – 4 dny;
• v případě negativních výsledků obou testů bude klientovi ukončena
izolace;
• pokud je POC test pozitivní je tato skutečnost oznámena praktickému
lékaři k vyžádání PCR testu;
• pokud klient vykazuje příznaky dříve může být také test proveden dříve;
• v jednom karanténním pokoji mohou být ubytováni dva klienti, pokud
jsou oba navrátivší se z pobytu mimo zařízení, a to i v rozdílné dny;
• v případě, že není možné zajistit zamezení pohybu klienta mimo
karanténní pokoj, zajistí zaměstnanci používání respirátoru klientem (na
jeho náklady) a desinfekci rukou;
• poskytovatel může klientovi provedený test účtovat jako fakultativní
činnost;
• pokud klient nebo rodina odmítne testování klienta není návštěva
umožněna

Klient sociálních služeb používá v průběhu vycházky respirátor alespoň
třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.
• zajištění respirátoru není povinností poskytovatele, poskytovatel
může klientovi poskytnout tuto ochranu ve výši nákupní ceny
• při odchodu ze zařízení má klient zajištěny respirátory na celou
dobu pobytu mimo zařízení, tak aby měl 2 respirátory na den

V:
Dne:

podpis klienta:
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Čestné prohlášení rodinného příslušníka o průběhu
pobytu mimo zařízení
Já, níže podepsaný/á
Jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Trvalý pobyt:
podpisem tohoto čestného prohlášení potvrzuju, že jsem byl/a seznámen/a
s podmínkami za kterých bude uskutečněn pobyt, mého rodiče, mimo zařízení a
návrat do MěCKP.
• vycházka bude klientovi umožněna za podmínky, že bezprostředně po
návratu bude klient umístěn do izolace;
• do 72 hodin od ukončení vycházky bude klientovi proveden antigenní
POC test, který bude zopakován za další 3 – 4 dny;
• v případě negativních výsledků obou testů bude klientovi ukončena
izolace;
• pokud je POC test pozitivní je tato skutečnost oznámena praktickému
lékaři k vyžádání PCR testu;
• pokud klient vykazuje příznaky dříve může být také test proveden dříve;
• v jednom karanténním pokoji mohou být ubytováni dva klienti, pokud
jsou oba navrátivší se z pobytu mimo zařízení, a to i v rozdílné dny;
• v případě, že není možné zajistit zamezení pohybu klienta mimo
karanténní pokoj, zajistí zaměstnanci používání respirátoru klientem (na
jeho náklady) a desinfekci rukou;
• poskytovatel může klientovi provedený test účtovat jako fakultativní
činnost;
• pokud klient nebo rodina odmítne testování klienta není návštěva
umožněna

Klient sociálních služeb používá v průběhu vycházky respirátor alespoň
třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.
• zajištění respirátoru není povinností poskytovatele, poskytovatel
může klientovi poskytnout tuto ochranu ve výši nákupní ceny
• při odchodu ze zařízení má klient zajištěny respirátory na celou
dobu pobytu mimo zařízení, tak aby měl 2 respirátory na den

V:
Dne:

podpis rodinného příslušníka:

