Příjem pacientů v r. 2021 - důležité upozornění
Vážení pacienti,
vzhledem k epidemické situaci bude od 4. ledna 2021
podmínkou přijetí k hospitalizaci do rehabilitačního ústavu následující:

•

negativní antigenní test na Covid 19, provedený u nás bezprostředně před přijetím

nebo

•

potvrzení o negativním PCR testu na Covid 19 ne starší než 48 hodin

nebo

•

potvrzení od lékaře o prodělané infekci Covid 19 v posledních 90 dnech.

Jak bude příjem probíhat?
Všechny pacienty žádáme, aby do budovy přišli hlavním vchodem. Jiný vstup nebude
umožněn.
Zde odpovědnému zaměstnanci sdělíte, zda máte s sebou výsledek již provedeného testu či
potvrzení o prodělané nemoci a bude Vám změřena teplota.
V případě, že test mít nebudete a ani jste chorobu v uvedeném časovém úseku neprodělali,
provedeme Vám test zde v RÚ na určeném místě u recepce. Vyčkáte na výsledek testu (cca
15 minut). Bude-li výsledek negativní, odpovědný pracovník Vás odešle k přijetí.
V případě, že budete mít teplotu či antigenní test bude pozitivní, nemůžete být do RÚ přijat a
musíte stav řešit se svým praktickým lékařem.
Z tohoto důvodu doporučujeme a žádáme, aby Váš doprovod vyčkal na výsledek testu a
předešli jste tak případným komplikacím s odvozem.
Vzhledem k omezeným prostorovým možnostem žádáme členy doprovodu, aby vyčkali ve
svých autech a nedocházelo ke kumulaci osob ve vestibulu, před budovou a ani v kuřáckém
altánu, který je určen pro pacienty a platí zde stejná pravidla bezpečných rozestupů.
Samozřejmostí je důsledná ochrana úst a nosu, desinfekce rukou při vstupu a dodržování
předepsaných rozestupů.
Snažíme se pro bezpečnost všech dělat maximum. Proto jsou dočasně vyloučeny skupinové
procedury, provoz vodoléčby bude upraven dle aktuální epidemické situace.
Naopak díky omezení skupinových cvičení Vám můžeme poskytnout větší počet
individuálních cvičebních jednotek.
Pro ochranu ostatních pacientů i našich zaměstnanců požadujeme, abyste měli zakrytý nos
a ústa i na cvičebnách a v boxech, pokud to Váš zdravotní stav dovolí.
Nadále platí zákaz návštěv v celém areálu RÚ. Ostatní opatření se budou řídit aktuálními
celostátními nařízeními.
Věříme ve Vaši odpovědnost, disciplínu a rozum.
Pro Vás i pro nás je život s opatřeními v souvislosti s onemocněním Covid 19 omezující, ale
věřte, že se snažíme i v těchto ztížených podmínkách pracovat na maximum, abychom Vám
poskytli co nejlepší péči. I s ohledem na to prosíme o respektování a dodržování daných
pravidel.
Těšíme se na Vás, za kolektiv zaměstnanců RÚ Hostinné
MUDr. Markéta Kebrlová, MHA, ředitelka RÚ

