Procedura dotycząca odwiedzin mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej
w Żyrardowie przy ul. Limanowskiego 32b w stanie ogłoszonej epidemii spowodowanej
zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wywołującymi chorobę zakaźną COVID-19,
ogłoszonym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dnia 20 marca 2020r. do
odwołania.

Dom Pomocy Społecznej w Żyrardowie oprócz kontaktów listownych i telefonicznych
stwarza możliwość odwiedzin Mieszkańców przez najbliższych, w tym również przez
znajomych i przyjaciół.
Dom Pomocy Społecznej zapewnia życzliwe przyjęcie osób, które przyjeżdżają
w odwiedziny do Mieszkańca Domu. Jednak w związku z ogłoszeniem w okresie od 20 marca
2020r. do odwołania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowanego
zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020r.
Dz. U. poz. 491 z późn. zm. oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.05.2021 Dz. U.
poz. 879) spowodowanego rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19, odwiedziny
od dnia 17.05.2021 do odwołania odbywać będą się na zasadach określonych w niniejszej
procedurze.
Odwiedziny odbywają się po wcześniejszym ustaleniu ich dokładnej daty i godziny, przy
zachowaniu wszystkich obowiązujących obecnie zasad sanitarnych oraz poniższych
szczegółowych uregulowań niniejszej procedury:
1.
Odwiedziny w Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie przy ul. Limanowskiego 32b
odbywają się codziennie w godzinach od 10.00 do 18.00, na podstawie każdorazowego
uzgodnienia terminu (dokładne daty i godziny). Odwiedziny będą odbywały się przy
sprzyjających warunkach atmosferycznych w altanie na terenie ogrodu lub w świetlicy na
parterze, jeśli mieszkaniec jest osobą mobilną, a warunki pogodowe są niesprzyjające. . W
sytuacji gdy mieszkaniec nie jest w stanie opuścić pokoju z uwagi na swój stan zdrowia,
odwiedziny mogą odbywać się w pokoju mieszkańca.
2.
Ustalenie terminu odwiedzin odbywa się telefonicznie z pracownikiem socjalnym
DPS w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00 pod numerem
telefonu 46 855 32 70 wew. 12.
3.
W czasie rozmowy telefonicznej, podczas której ustalany jest termin odwiedzin
pracownik DPS informuje, że warunkiem umożliwiającym odwiedziny jest zapoznanie się
osób odwiedzających z niniejszą procedurą, przestrzeganie tej procedury, a także spełnianie
pozostałych warunków szczegółowo opisanych w Oświadczeniu, którego treść jest
załącznikiem do procedury.
4.
Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 3 jest udostępnione na stronie internetowej
www.dpszyrardow.pl , natomiast w wersji papierowej będzie przekazywane osobom
odwiedzającym do wypełnienia i podpisania każdorazowo przed rozpoczęciem odwiedzin. W
przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiałyby złożenie takiego oświadczenia
lub w przypadku odmowy jego podpisania przez osoby odwiedzające, odwiedziny nie mogą
być zrealizowane.

5.
Ze względu na panującą obecnie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej sytuację
epidemiczną:
a)

Mieszkańca mogą odwiedzać w jednym czasie maksymalnie 3 osoby, a w pokoju 1;

b)

Czas odwiedzin maksymalnie wynosi 2 godziny, a w pokoju 1;

c)
Odwiedzający powinien być zaopatrzony we własne środki ochrony osobistej, tj.
obowiązkowo w świetlicy maseczkę zasłaniająca usta i nos, a w pokoju mieszkalnym
dodatkowo fartuch ochronny.
d)
Osoby odwiedzające za ich zgodą będą poddawane bezdotykowemu pomiarowi
temperatury ciała. Wyrażenie zgody na zmierzenie temperatury ciała będzie odnotowane w
Oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 3. Temperatura powyżej 37,4°C będzie traktowana
jako powyżej normy i w takich przypadkach odwiedziny nie będą mogły być realizowane.
Odwiedziny nie będą mogły być również realizowane jeśli osoba odwiedzająca nie wyrazi
zgody na pomiar temperatury ciała;
e)
Mieszkaniec do wyznaczonego miejsca przybywa wraz z pracownikiem dyżurującym.
Mieszkaniec w pomieszczeniu jest zaopatrzony w maseczkę i ma zdezynfekowane ręce.
Pracownik przypomina odwiedzającym o obowiązujących zasadach odwiedzin;
f)
W uzasadnionych przypadkach pracownik ma prawo i obowiązek przebywać
z mieszkańcem w trakcie odwiedzin, dopilnowując przy tym, aby odwiedziny przebiegały z
zachowaniem należytego reżimu sanitarnego obowiązującego
w stanie epidemii
SARS-CoV-2. Dyżurujący pracownik zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w trakcie
odwiedzin ma obowiązek sprawdzić przebieg odwiedzin pod kątem przestrzegania procedury;
g)
Osoby odwiedzające wraz z mieszkańcem przebywają tylko i wyłącznie w miejscu
wyznaczonym do odwiedzin. Nie ma możliwości przemieszczania się po placówce.
h)

Zaleca się unikanie kontaktu bezpośredniego i zachowanie bezpiecznej odległości.

i)
Podczas odwiedzin jest możliwość przekazania mieszkańcowi zapakowanych rzeczy
za pośrednictwem personelu, które następnie zostaną poddane dezynfekcji, a później
przekazane mieszkańcowi.
6.
Ze względu na szczególna organizację odwiedzin, w jednym czasie mogą odbywać się
odwiedziny tylko u jednego mieszkańca DPS.
7.
W sytuacjach nietypowych i nadzwyczajnych decyzję o zmianie lub odstąpieniu od
przyjętych w niniejszej procedurze zasad każdorazowo podejmuje Dyrektor DPS.
8.
Po zakończeniu odwiedzin dyżurujący pracownik dopilnowuje, aby pomieszczenie
w którym odbywały się odwiedziny zostało zdezynfekowane. Powinna zostać użyta lampa
bakteriobójcza. W przypadku odwiedzin w altanie, aby stół, ławy ew. krzesła zostały
zdezynfekowane.
9.
Uzgadnianie terminu odwiedzin, wypełnienie i podpisanie Oświadczenia, o którym
jest mowa w pkt. 3 niniejszej procedury jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości
niniejszej procedury odwiedzin, a także udzieleniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych.

10.
Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych „RODO” jest
udostępniona na stronie internetowej DPS w Żyrardowie www.dpszyrardow.pl

