PROCEDURA
Procedura odwiedzin mieszkańców w związku z
przeciwdziałania i zwalczania SARS-CoV-2 w
w Żyrardowie ul. Limanowskiego 32 B

koniecznością zapobiegania,
Domu Pomocy Społecznej

1. Odwiedziny mieszkańców przez rodzinę, opiekunów lub inne osoby są możliwe
wyłącznie przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności, pod nadzorem
pracownika DPS jednak z poszanowaniem prawa do prywatności.
2. Odwiedziny mogą się odbywać codziennie w godzinach 10.30 -12.30 i 14.0016.00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Czas odwiedzin do 30
minut, liczba osób odwiedzających, nie więcej niż 2.
3. Jako miejsce odwiedzin wyznacza się altanę na terenie DPS dla osób
samodzielnie lub z pomocą wózka poruszających się. W przypadku osób
leżących, pokój mieszkańca po uprzednim przygotowaniu. Osoba odwiedzająca
powinna zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (2 metry).
4. Zakazuje się osobom odwiedzającym wjazdu samochodami na teren DPS.
5. U osób odwiedzających mieszkańców pracownik DPS dokona pomiaru
temperatury ciała przy pomocy termometru bezdotykowego przed uprzednim
uzyskaniu zgody. Osoby u których występują niepokojące objawy tj.: kaszel,
duszność, podwyższona temperatura ciała nie będą wpuszczone do Placówki.
6. Niewyrażenie zgody przez osobę odwiedzającą na pomiar temperatury
uprawnia DPS do zakazu wstępu na teren DPS.
7. Osoba odwiedzająca przed wejściem do budynku DPS musi posiadać środki
ochrony osobistej zakrywające nos i usta.
8. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do wypełnienie ankiety w związku
z przeciwdziałaniem zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 i zapoznania się
z zasadami odwiedzin (załącznik nr 1).
9. Osoba odwiedzająca ma obowiązek we własnym zakresie zabezpieczyć dla
siebie środki ochrony osobistej tj. fartuch, maseczkę, rękawice jednorazowe,
a osoby wchodzące do budynku dodatkowo ochraniacze na buty.
10. W trakcie odwiedzin zabrania się spożywania napojów oraz posiłków.
11. Po zakończonych odwiedzinach środki ochrony osobistej powinny zostać
wyrzucone do oznaczonego kosza przy wyjściu z terenu placówki.
12. Paczki dla mieszkańców przyniesione przez osoby odwiedzające powinny być
przekazane personelowi przed wizytą i będą poddane kwarantannie przez okres
48 godzin, a następnie przekazane Mieszkańcowi.
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