
Domov se zvláštním režimem ,,MATYÁŠ“ v Nejdku, 
příspěvková organizace

Pobyt  klienta v domácím prostředí: 
1) telefonická  edukace  SP před pobytem  klienta mimo DZR 
2) podmínky odvozu + pobytu mimo DZR……..DOSTANE RODINA VE FORMĚ LETÁČKU PŘI 
                                                                                               ODVOZU KLIENTA

A) Odvoz klienta a návrat zpět - rodinný příslušník 
► informuje se před zamýšleným pobytem klienta mimo Domov u SP na podmínky 
    pobytu klienta mimo Domov 
► domluví  se sloužícím personálem termín odvozu klienta předem, tak aby  personál mohl 
     klienta včas připravit
► přijede pro klienta  bez symptomu onemocnění, se změřenou teplotou, s rouškou, 
     která  se v posledních 10 dnech nepohybovala v rizikových oblastech či  v zahraničí,
dodrží 
     omezení sociálního kontaktu s personálem a ostatními klienty v Domově a bude se i 
     jinak po dobu pobytu v Domově chovat dle aktuálně nastavených pravidel pro návštěvy (v 
     případě uzavření Domova nebude vstup umožněn, v takové situaci se ale nepředpokládají
     ani návštěvy/pobyt  klienta mimo Domov)

B) Pobyt v domácím prostředí - rodinní příslušníci
► nevykazují symptomy onemocnění, ani jiných respiračních onemocnění
► nebyli v posledních 10 dnech v cizině, v rizikové oblasti v ČR 
► vyhnou se hromadným akcím (slavnost, trhy…), ale i rodinným oslavám, sešlostem, 
     návštěvám příbuzných apod. 
► omezí se na pouze nezbytné cesty, jako je např. nákup potravin, lékárna apod. 
► budou dodržovat epidemiologická opatření (mytí rukou, dezinfekce, přiměřené ochranné 
    pomůcky…)
►  budou  se  během  pobytu  klienta  v domácím  prostředí  chovat  tak,  aby  bylo  omezeno
ohrožení 
    nakažení a šíření onemocnění Covid – 19
►  v  případě  jakýchkoliv  příznaků  počínajícího  infekčního  onemocnění  (zejména
zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně
další příznaky) neprodleně oznámit tuto skutečnost  
1) orgánu veřejného zdraví a postupovat dle jejich instrukcí
2) Domovu se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku, p.o. na příslušném oddělení 

Zpracovala dne 1.7.2020 Mgr. Bc. Jarmila Sládková, Dis., sociální pracovnice 
Aktualizace 16.9.2020

Sw. Cygnus: O edukaci  provede  SP  záznam s odkazem na tento manuál + příp. specifika,
která byla s rodinou, jejím zástupcem v rámci edukace se SP konzultována


