DOPLNĚNÍ VNITŘNÍHO ŘÁDU OD 22. ČERVNA 2020
Úprava režimu návštěv a vycházek
Touto úpravou se mění bod č. 11 a 12 platného Vnitřního řádu, níže uvedené skutečnosti
platí od 27. Července 2020 do odvolání.
Vážení pacienti,
byť se postupně restriktivní opatření uvolňují, koronavirus tady stále je, nevymizel a zcela
jistě se bude šířit dál.
I nyní je v našem zařízení mnoho lidí, kteří patří se svými chronickými onemocněními do
rizikových skupin. Věřím, že nikdo z Vás tyto lidi nechce ohrozit.
Proto apeluji na osobní zodpovědnost každého z Vás. Buďte, prosím, ohleduplní a
dodržujte ministerstvem doporučené hygienické postupy i mimo areál našeho zařízení (časté
mytí rukou mýdlem, desinfekce rukou, odstupy 2m od jiných lidí).
Berte prosím na vědomí, že jste svým chováním zodpovědni nejen vůči sobě, ale i vůči
spolupacientům, kteří jsou s Vámi v našem zařízení hospitalizováni a rovněž vůči
zdravotnickému personálu, který se o Vás stará.
Dodržování doporučených pravidel je závazné a jejich porušení či ignorace může být
důvodem okamžitého propuštění domů.

Pravidla pro návštěvy pacientů v RÚ Hostinné:
1. S osobami, které Vás chtějí navštívit, se nejdříve telefonicky domluvte, zda nikdo z nich
nevykazuje příznaky onemocnění, jako je teplota, kašel, únava a pod., a zda nebyl v
posledních 3 týdnech v kontaktu s člověkem pozitivně testovaným na koronavirus. Pokud by
tomu tak bylo, s návštěvou se v žádném případě nesetkávejte, a to ani mimo areál zařízení.
2. Návštěvy se za pacientem mohou dostavit pouze do zahrady zařízení každý den
od 15 do 17 hodin. Do budovy je vstup cizích osob dovolen pouze do vestibulu a
bufetu, a to pouze s ochranou nosu a úst.
3. Na návštěvu se mohou dostavit maximálně 2 osoby současně.
4. Ochranu úst a nosu používejte dle aktuálně platných nařízení Ministerstva zdravotnictví.
5. V zahradě dodržujte patřičné rozestupy od jiných lidí, minimálně 2 metry.
6. Po návratu do budovy si odezinfikujete ruce a rukojeti berlí, příp. vozíku.
7. Návštěvy pacientů, kteří nejsou samostatně mobilní, lze uskutečnit pouze po předchozí
telefonické domluvě na konkrétní datum a čas v odpoledních hodinách od 15 do 17h, opět
pouze mimo budovu či ve vestibulu a chodbě hlavního vstupu, pokud to zdravotní stav
pacienta dovoluje. Návštěvy na pokojích umožněny nejsou. Personál se bude snažit vyjít
návštěvám vstříc, nicméně berte, prosím, ohled na to, že návštěvami nesmí být dotčen
provoz a zajištění péče na oddělení. Dle aktuální situace je plně v kompetenci službu
konajícího lékaře návštěvu zakázat či ukončit.

Vycházky pacientů:
Pacienti mohou areál RÚ opustit v odpoledních hodinách od 13 do 17 hodin po předešlém
nahlášení a podepsání si vycházky na příslušném oddělení. Stejný čas platí i pro vycházky o
víkendech, celodenní vycházky mimo areál umožněny nejsou.
Chcete-li se během vycházky mimo areál sejít s někým příbuzným či známým, nejdřív se
ujistěte, že dotyčný není nemocen a ani nebyl v kontaktu s onemocněním COVID-19.
Tento postup je zásadní, mějte prosím na vědomí, že vědomým kontaktem
s nemocnou osobou můžete ohrozit spolupacienty a zdravotnický personál v našem
RÚ.
Po příchodu z vycházky během víkendu Vám bude změřena teplota a podepíšete
prohlášení, že jste nebyl v kontaktu s nemocným člověkem.
Areál zahrady mohou pacienti využít i po 17 hodině, nikoliv však s návštěvami. Budova se
uzavírá ve 21 hodin v létě, ve 20 hodin v zimě.

V Hostinném dne 27. července 2020

Prim. MUDr. Markéta Kebrlová, MHA
Ředitelka RÚ Hostinné

