Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora nr 22/2020 z dnia 2.09.2020

Procedura odwiedzin mieszkańców w szczególnym reżimie sanitarnym
§1
Czas odwiedzin
1. Odwiedziny mieszkańca domu mogą odbywać się w godzinach od 10.00 do 17.00 po
wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem socjalnym dps.
2. W przypadkach uzasadnionych godzinami pracy odwiedzającego, sytuacją rodzinną lub
innymi szczególnymi okolicznościami, za zgodą dyrektora DPS-u, dopuszczalne jest
ustalenie odwiedzin w innych godzinach niż wskazane powyżej.
3. Czas odwiedzin nie powinien przekraczać jednorazowo 45 min. Maksymalnie dozwolone
są odwiedziny 2 osób jednorazowo, za wyjątkiem mieszkańców leżących, o których
mowa w punkcie 6.
4. Odwiedziny są umawiane z pracownikami socjalnymi, zgodnie z zasadą, że pomiędzy
odwiedzinami u poszczególnych mieszkańców należy zachować 30 min przerwy.
5. Pracownik socjalny ma obowiązek poinformować odwiedzających o obowiązujących
zasadach w zakresie odwiedzin i przekazać informację o planowanych odwiedzinach
pracownikom oddziału Blok bądź Pawilon.
§2
Zasady odwiedzin
1. Zakazuje się wjazdu odwiedzających samochodem na teren DPS-u. Parkowanie
samochodów odbywa się na parkingach istniejących poza terenem domu.
2. Przed wejściem do domu wyznaczony pracownik, za zgodą odwiedzającego, dokonuje
pomiaru temperatury ciała osoby odwiedzającej, za pomocą termometru bezdotykowego.
Odmowa poddania się badaniu temperatury jest równoznaczna z rezygnacją z odwiedzin.
Wykrycie temperatury podwyższonej, powyżej 37°C, jest podstawą odmowy
przeprowadzenia odwiedzin.
3. Każdy odwiedzający przed spotkaniem z mieszkańcem domu jest zobowiązany do
zapoznania się z procedurą stosowaną podczas odwiedzin.
4. Odwiedziny mogą odbywać się na świeżym powietrzu, np. na terenie parku przy DPS-ie
lub w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu, z zastosowaniem zasad higieny
i bezpieczeństwa. W przypadku osób leżących odwiedziny odbywają się w pokoju
mieszkańca z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego w ograniczeniu do 1 osoby
odwiedzającej.
5. Zakazuje się wstępu na teren DPS-u osobom, u których występują objawy choroby
zakaźnej lub które miały kontakt z osobą chorą, zakażoną, izolowaną czy też objętą
kwarantanną w okresie ostatnich 14 dni. Potwierdzenie spełnienia wskazanych warunków
następuje w drodze oświadczenia odwiedzającego.
6. Podczas odwiedzin zarówno odwiedzający, jak i mieszkaniec domu zobowiązani są do
przestrzegania reżimu sanitarnego, w szczególności zachowania stosownego odstępu,

dezynfekcji rąk, używania maseczek ochronnych zakrywających nos i usta oraz
jednorazowych rękawiczek, odwiedzający zobowiązani są do powstrzymania się od
kontaktu fizycznego z mieszkańcem.
7. Dla odwiedzających, w wyjątkowych sytuacjach, może zostać udostępniona toaleta na
tzw. Łączniku.
8. Po odbytych odwiedzinach w pomieszczeniach dps, pracownik sekcji obsługi bądź
dyżurujący opiekun dokonuje wietrzenia oraz jego dezynfekcji.
9. Odwiedziny są odnotowywane w ewidencji odwiedzających DPS.

