ZASADY ODWIEDZIN MIESZKAŃCÓW
KOMUNIKAT:
Przeciwdziałamy zagrożeniu COVID 19.
W związku z zagrożeniem COVID 19 wprowadza się ograniczenia w odwiedzinach
mieszkańców. Rodziny oraz inne osoby utrzymujące kontakt z Mieszkańcami DPS
Ostoja proszone są o ograniczenie do minimum bezpośrednich kontaktów
z Mieszkańcami, nie częściej niż dwa razy w tygodniu.
Czas trwania odwiedzin: 15 min.

ZASADY ODWIEDZIN
• odwiedzać mieszkańców mogą jedynie osoby w pełni zaszczepione lub osoby
z aktualnym wynikiem testu na obecność SARS-COV-2,
• osoba odwiedzająca musi być zaopatrzona w maseczkę i rękawiczki,
• w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcem należy zachować odstęp min. 1,5m,
• ilość osób odwiedzających: maksymalnie 1 osoba,
• odwiedziny mieszkańca powinny się odbywać na zewnątrz budynku przy
sprzyjających warunkach pogodowych lub w sali odwiedzin (pomieszczenie
przy jadalni), decyzję o miejscu spotkania podejmuje PERSONEL DOMU.
• w wyjątkowych przypadkach (np. odwiedziny osób leżących lub inne ważne
nieprzewidziane okoliczności) odwiedziny mogą być indywidualnie
uzgodnione z Kierownikiem Sekcji Opiekuńczo – Wspomagającej (p. Ewa
Bulak), czas trwania odwiedzin – 10 min.
• osoby z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura ciała)
lub bez wymaganych środków ochronnych (maseczka i rękawiczki) nie
uzyskają zgody na odwiedziny i nie będą wpuszczane na teren ośrodka,

W celu umówienia wizyty należy skontaktować się z DPS OSTOJA pod
numerem telefonu: 725 232 282
1. Na odwiedziny wyznaczonych jest 6 dni w tygodniu – poniedziałek, środa,
czwartek, piątek, sobota, niedziela w godz. od 11:00 do 16:00. Wszelkie inne pory
wymagają zgody KIEROWNIKA SEKCJI O-W.
2. Odwiedziny odbywają się po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu daty,
godziny, miejsca oraz czasu trwania wizyty.

3. Goście zobowiązani są do wypełnienia ankiety – COVID 19 w formie
telefonicznej w dniu poprzedzającym wizytę (podpis aktualizacji danych podanych
zamieszonych w ankiecie należy uzupełnić w dniu wizyty) lub osobiście w dniu wizyty.
W dniu wizyty Odwiedzający powinien dokonać wpisu w księdze gości DPS
OSTOJA podając: imię, nazwisko, data wizyty, dane kontaktowe oraz imię i
nazwisko odwiedzanego mieszkańca.
4. W trakcie odwiedzin zabrania się spożywania niedozwolonych napojów i posiłków
(nie wolno wnosić alkoholu oraz produktów niezgodnych z dietą mieszkańca). Zaleca
się aby artykuły spożywcze były zapakowane w oryginalne opakowania. Nie wolno
przyniesionymi produktami częstować innych mieszkańców.
5. Niestosowanie w trakcie odwiedzin procedur i zaleceń, będzie skutkowało
wcześniejszym zakończeniem spotkania i ograniczeniem kolejnych wizyt.
6. Po każdym spotkaniu pracownik nadzorujący wietrzy pomieszczenie,
dezynfekuje sprzęt będący w pomieszczeniach tj. krzesła, stoły oraz klamki, poręcze
i windę.

