REGULAMIN ODWIEDZIN MIESZKAŃCÓW
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁAGIEWNIKACH W OKRESIE ZAGROŻENIA
ZACHOROWANIA NA COVID-19.
OBOWIĄZUJĄCY OD 01.03.2021 r.
Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców DPS w Łagiewnikach, w związku z wciąż
występującym zagrożeniem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, od 01.03.2021 r. do
odwołania wprowadzone zostały nowe zasady odwiedzin mieszkańców Domu.
1.
2.
3.
4.

Mieszkańca mogą odwiedzać wyłącznie osoby należące do najbliższej rodziny.
Maksymalna liczba odwiedzających wynosi 2 osoby.
Czas trwania wizyty nie może być dłuższy niż 45 minut.
Odwiedziny odbywają się:
- od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 12:00,
- w soboty i niedziele w godzinach od 09:00 do 12:00 i od 14:00 do 17:00.

5. Odwiedziny odbywają się tyko i wyłącznie w pokoju hotelowo – gościnnym znajdującym się
w wyodrębnionym budynku na terenie DPS.
6. Odwiedziny możliwe są tylko i wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się i zarezerwowaniu
pokoju gościnnego na konkretny dzień i określoną, pełną godzinę w przedziale wyznaczonych na
odwiedziny godzin.
7. Zgłoszenia chęci odwiedzenia mieszkańca przyjmowane są telefonicznie od poniedziałku do piątku
w godzinach 07:30 do 14:30 pod numerem telefonu 41 354-20-76 lub 41 354-30-50 i odnotowywane
są w Rejestrze odwiedzin (Załącznik Nr 1)
8. Osoba odwiedzająca po przybyciu do DPS w Łagiewnikach w umówionym dniu i godzinie
(sugerowane przybycie to 15 minut przed ustaloną godziną odwiedzin) musi posiadać założoną maskę
ochronną.
9. Osoba odwiedzająca udaje się do budynku portierni, gdzie w obecności pracownika dokonuje
pomiaru temperatury, dezynfekuje dłonie, wypełnia „Oświadczenie o przestrzeganiu zasady
ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19” (załącznik nr 2 do regulaminu), rejestruje się
w książce odwiedzin i oczekuje na osobę odwiedzaną, która w zależności od stanu psychofizycznego, samodzielnie lub w asyście pracownika udaje się na portiernię.
10. Osoba odwiedzająca otrzymuje klucze od budynku i wraz z odwiedzanym mieszkańcem udaje się
do pokoju gościnnego, gdzie należy zdezynfekować ręce. Pokój odwiedzin ze względów
bezpieczeństwa jest monitorowany. Podczas wizyty należy zachowywać dystans społeczny
i stosować środki ochrony indywidualnej (maseczka). W przypadku naruszenia zaleceń przez
osoby odwiedzające lub mieszkańca, osoba monitorująca (pracownik socjalny lub portier) ma
obowiązek przerwać spotkanie.
11. Po zakończeniu wizyty, odwiedzający opuszczają pokój gościnny nie zamykając go – pokój
zostanie przez pracownika Domu zdezynfekowany. Dezynfekcji pokoju gościnnego pomiędzy
kolejnymi odwiedzinami dokonuje: od poniedziałku do piątku – pracownik gospodarczy; w soboty
i niedziele – wyznaczony pracownik oddziału mieszkalnego, w którym przebywa odwiedzany
mieszkaniec. Po zdezynfekowaniu pomieszczeń, pracownik zamyka budynek i przekazuje klucze od
budynku portierowi.
12. Osoba odwiedzająca może przywieźć mieszkańcowi artykuły żywnościowe (oprócz szybko
psujących się) i inne rzeczy. „Paczka” powinna być opisana imieniem i nazwiskiem mieszkańca
i przekazana portierowi, który zabezpieczy rzeczy i przekaże do kwarantanny, po której artykuły
dostarczone zostaną mieszkańcowi.
13. W przypadku przedłużonego okresu epidemicznego na miesiące wiosenno - letnie (od kwietnia do
września), w sprzyjających warunkach pogodowych, możliwe będą spotkania z mieszkańcami
w przydomowym parku.

