Dom Pomocy Społecznej
im. L. i A. Helclów w Krakowie
ul. Helclów 2, 31-148 Kraków

Ulotka informacyjna
dla osób odwiedzjących będących osobami całkowicie zaszczepionymi
lub ozdrowieńcami, którzy odwiedzają mieszkańców całkowicie
zaszczepionych lub ozdrowieńców.
(odwiedzjący z identyfikatorami).
Serdecznie dziękujemy za odwiedziny naszego mieszkańca i prosimy
o zapoznanie się i stosowanie do wymogów sanitarnych obwiązujących
podczas wizyty:
1. Jakakolwiek objawy infekcji (w tym m.in. katar, kaszel, gorączka, ból
gardła) wykluczają możliwość odwiedzin u mieszkańca DPS.
2. Wchodząc na teren DPS przy portierni należy zdezynfekować ręce
(suche ręce należy dezynfekować wcierając w nie płyn
dezynfekcyjny przez co najmniej 30 sekund) i mieć poprawnie
założoną jednorazową maseczkę chirurgiczną (ma zakrywać nos
i usta).
3. Przed spotkaniem z mieszkańcem DPS osoba odwiedzająca jest
zobowiązana:
a) poddać się pomiarowi temperatury,
b) poddać się dezynfekcji w kabinie dekontaminacyjnej w holu
głównym DPS (do dezynfekcji stosowany jest podchloryn sodu
o stężeniu 0,5 mg/l, wykorzystywany powszechnie m.in.
w uzdatnianiu wody pitnej oraz dezynfekcji wody basenowej)
4. Po opuszczeniu miejsca odwiedzin w holu głównym DPS osoba
odwiedzająca dezynfekuje ręce (suche ręce należy dezynfekować
wcierając w nie płyn dezynfekcyjny przez co najmniej 30 sekund).
5. Nie można wchodzić na teren Zespołów innych niż wskazano na
identyfikatorze.
6. Odwiedzać mieszkańca może maksymalnie:
a) w pokoju wieloosobowym oraz w wyznaczonym miejscu na
ternie zespołu – dwie osoby przez 30 minut,
b) poza zespołem pielęgnacyjno-opiekuńczym oraz w pokoju
jednoosobowym 3 osoby,
7. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 9 należy:

a) unikać bardzo bliskiego kontaktu jak przytulanie, uściski
i pocałunki oraz gromadzenia się w zamkniętej przestrzeni,
b) wewnątrz budynków DPS nosić maseczkę zakrywającą usta
i nos,
c) w ogrodzie DPS można nie korzystać z maseczek, ale w takim
przypadku należy zachować 1,5 m dystans od pozostałych
osób,
d) zachować co najmniej 1,5 metrowy dystans zarówno od
odwiedzanego mieszkańca jak też pozostałych osób
przebywających na terenie DPS w przypadku gdy noszenie
maseczek jest niemożliwe z uwagi na stan zdrowia,
8. Osoba odwiedzająca ma możliwość wykonywania czynności
pielęgnacyjnych przy odwiedzanym mieszkańcu po dokładnym
umyciu lub zdezynfekowaniu rąk – bezpośrednio przed kontaktem w
innym przypadku zabroniony bezpośredni kontakt jak podanie ręki,
przytulanie, uściski i pocałunki.
Uwaga: osoby nie przestrzegające ww. zasad nie będą mogły
odwiedzać mieszkańców DPS.
Jednocześnie informuję, że członkowie rodzin, którzy są całkowicie
zaszczepieni lub są ozdrowieńcami mogą złożyć deklarację o świadczeniu
wolontariatu na rzecz mieszkańców DPS w przypadku, gdy w Domu
pojawią się przypadki zakażenia koronawirusem, na pracowników lub
mieszkańców zostanie nałożona kwarantanna lub obowiązek izolacji.
Deklaracje udostępni pracownik nadzorujący wizytę.

