Komunikat w sprawie odwiedzin mieszkańców Domu Pomocy
Społecznej im. L. i A. Helclów z dnia 07.07.2021 r.
2021-07-21
Zmiana zasad w związku z rekomendacjami MRiPS, MZ I GIS z dn. 19.05.2021

1. Zasady odwiedzin – osoba odwiedzjąca i odwiedzany mieszkaniec są
zaszczepieni lub są ozdrowieńcami.

1. Osoba zaszczepiona lub ozdrowieniec może otrzymać imienny identyfikator
uprawniający do odwiedzin mieszkańca DPS pod warunkiem, że
odwiedzany mieszkaniec jest dla niej osoba bliską oraz jest
zaszczepiony lub jest ozdrowieńcem.
2. Identyfikator wydaje się na okres nie dłuższy niż:
1. od daty wydania do 365 dnia od daty przyjęcia drugiej dawki
szczepionki dwudawkowej lub pierwszej dawki szczepionki
jednodawkowej przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,
2. od daty wydania do 180 dnia od daty uzyskania pozytywnego wyniku
badania na obecność koronawirusa.
3. Identyfikator wydaje się po okazaniu pracownikowi DPS:
1. w przypadku osób całkowicie zaszczepionych - certyfikatu
potwierdzającego zaszczepienie,
2. w przypadku ozdrowieńców – wyniku badania lub zaświadczenia o
statusie ozdrowieńca, zaświadczenie lekarskie,
4. Osoba posiadającą identyfikator:
1. może odwiedzać mieszkańca codziennie od poniedziałku do piątku w
godzinach od 9.00 do 12.00 oraz od 13.00 do 16.00 oraz w soboty i
niedziele od 13.00 do 16.00,
2. nie ma obowiązku umawiania się na termin wizyty,
3. nie ma limitów dotyczących częstotliwości wizyt,
4. zobowiązana jest przestrzegać reżimy sanitarne określone w ulotce
informacyjnej dla osób odwiedzjących będących osobami całkowicie
zaszczepionymi lub ozdrowieńcami, którzy odwiedzają mieszkańców
całkowicie zaszczepionych lub ozdrowieńców.

2. Zasady odwiedzin –osoba odwiedzająca i/lub mieszkaniec nie jest
zaszczepiony lub nie jest ozdrowieńcem.

Osoba odwiedzająca:
1. całkowicie zaszczepiona lub ozdrowieniec odwiedzający mieszkańca, który nie
jest ozdrowieńcem ani osobą całkowicie zaszczepioną,
2. która nie jest ozdrowieńcem ani osobą całkowicie zaszczepioną, bez względu
na status mieszkańca
odwiedza mieszkańca zgodnie z poniższymi zasadami:
1. może odwiedzić mieszkańca tylko w przypadku, gdy jest z nim spokrewniona,
nie częściej niż raz na 14 dni,
2. może odwiedzić mieszkańca po wcześniejszej rezerwacji terminu co jest
możliwe poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 12 634
42 55 wew. 212 , 206 lub 218 w dniach od poniedziałku do piątku w
godzinach od 7.30 do 15.30.
3. może odwiedzić mieszkańca codziennie od poniedziałku do piątku w
godzinach od 9.00 do 12.00 oraz od 13.00 do 16.00.
4. zobowiązana jest wypełnić oświadczenie o stanie zdrowia osoby
odwiedzjącej,
5. zobowiązana jest przestrzegać reżimy sanitarne określone w ulotce
informacyjnej dla osób odwiedzjących w przypadku, gdy osoba
odwiedzająca lub mieszkaniec nie jest całkowicie zaszczepiony lub nie jest
ozdrowieńcem

Uwaga: dotyczy wszystkich odwiedzjących:

Odwiedzający nie zostanie wpuszczona na teren DPS, jeżeli:
1. ma objawy infekcji (w tym m.in.: katar, kaszel, gorączkę, ból gardła).
2. w Zespole, w którym przebywa odwiedzany mieszkaniec stwierdzono
podwyższono zagrożenie epidemiologiczne, w tym przypadki zakażenia.

Załączniki:
1. Ulotka informacyjna dla osób odwiedzjących w przypadku, gdy osoba
odwiedzająca i/lub mieszkaniec nie jest całkowicie zaszczepiony lub nie jest
ozdrowieńcem.

2. Ulotka informacyjna dla osób odwiedzjących będących osobami całkowicie
zaszczepionymi lub ozdrowieńcami, którzy odwiedzają mieszkańców
całkowicie zaszczepionych lub ozdrowieńców.
3. Oświadczenie o stanie zdrowia osoby odwiedzającej Mieszkańca DPS im. L. i
A. Helclów w Krakowie
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