REGULAMIN ODWIEDZIN w Prywatnym Domu Opieki
„SENIOR W DOMU”
Niniejszy Regulamin Odwiedzin określa zasady odwiedzania Mieszkańców
Prywatnego Domu Opieki „SENIOR W DOMU” w Sulejówku, zwanego dalej
Domem.
Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Prywatnego Domu Opieki
„SENIOR W DOMU” w Sulejówku, w związku z występującym zagrożeniem
wywołanym wirusem SARS-CoV-2, zostały wprowadzone nowe zasady
odwiedzin Mieszkańców Domu, które obowiązują od 10.11.2021 r.
do odwołania.
1.
Mieszkańcy mogą przyjmować odwiedziny krewnych i znajomych
wyłącznie po wcześniejszej, telefonicznej rejestracji osób odwiedzających
(imię, nazwisko, data wizyty, kontakt, dane odwiedzanego mieszkańca),
nr tel. +48 573 489 029.
2.
Wprowadza się odwiedziny z zachowaniem zasady maksymalnie
3 osób odwiedzających na 1 odwiedzanego Mieszkańca jednocześnie.
3.
Każde odwiedziny muszą odbywać się w reżimie
z zachowaniem bezwzględnych środków ostrożności.
4.
Odwiedzający we własnym zakresie muszą
w maseczki ochronne oraz rękawiczki ochronne.
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6.
W sytuacjach nagłych i szczególnych mających miejsce w Domu,
ustalone wcześniej odwiedziny mogą nie zostać zrealizowane.
7.
Mieszkaniec ma prawo wskazać osoby, których odwiedzin sobie
nie życzy.

8.
Osoby będące pod wpływem alkoholu lub wykazujące agresywne
zachowanie, nie zostaną wpuszczone na teren Domu.
9.
Osoby odwiedzające są odnotowywane w Rejestrze na Recepcji Domu,
podając swoje dane personalne, wskazując kogo odwiedzają; mogą też
zostać wylegitymowanie celem potwierdzenia tożsamości.
10. Osoby odwiedzające zobowiązane są wypełnić kartę odwiedzającego,
która stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu oraz poddać się
pomiarowi temperatury, dezynfekcji rąk, a podczas odwiedzin stosować
obowiązkowo maseczkę ochronną, rękawiczki oraz inne wskazane przez
osobę koordynującą odwiedziny środki zabezpieczające. W przypadku
odwiedzin Mieszkańców mających problem ze słuchem osoba odwiedzająca
musi być wyposażona w przyłbicę.
11.
Odmawia się odwiedzin osobie, u której pomiar temperatury jest
wyższy niż 37ºC lub w ciągu 14 dni przed wizytą wystąpiły u niej objawy
takie jak temperatura, kaszel, duszności lub inne niepokojące objawy
mogące mieć związek z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.
12. Osoby z infekcją dróg oddechowych, z objawami grypopodobnymi,
dużo podróżujące, przebywające w miejscach dużych skupisk ludzkich
(np. wielkie zakłady pracy) nie powinny odwiedzać najbliższych.
13. Podczas wizyt w czasie trwającej epidemii osoba odwiedzająca
nie może poruszać się po terenie Domu bez towarzystwa pracownika Domu
i jest zobowiązana zachować dystans 1,5 m do odwiedzanego i unikać z nim
bezpośredniego kontaktu np. przytulania, całowania, podawania ręki.
14. Osoba będąca na dyżurze w Domu ma prawo wyprosić osobę
odwiedzającą,
która
narusza
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współżycia
społecznego
lub nie stosuje się do wymogów sanitarnych w czasie odwiedzin.
15. Odwiedziny mogą być przyjmowane w pomieszczeniach do tego
przeznaczonych (pokój gościnny wyposażony w środki dezynfekcyjne)
lub w wyznaczonym miejscu w ogrodzie. Pokój gościnny musi być

obowiązkowo wietrzony 15 minut przed i po każdej wizycie, a w miarę
sprzyjającej aury – również w czasie wizyty. Po każdej wizycie pokój
poddawany jest dezynfekcji.
16. Paczki i przesyłki mieszkańcom w czasie epidemii należy przekazywać
wyłącznie za pośrednictwem pracownika Domu, przez którego są
dezynfekowane, a jeżeli nie jest to możliwe – poddawane kwarantannie.
17. Podczas odwiedzin odwiedzający ma obowiązek zachowywania się
w sposób kulturalny, umożliwiania wykonywanie czynności służbowych
przez personel Domu, niepalenia papierosów, niespożywania alkoholu.
18. Zmiany Regulaminu mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego
ustalenia.
19.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.11.2021 r.

