Opatření v souvislosti s nákazou koronavirem COVID19
V současnosti je celý svět znepokojen šířící se nákazou koronavirem, v souvislosti s jeho rozšířením na území naší republiky
musíme přijmout opatření. Naším cílem je co nejvíce chránit naše uživatele, jejich blízké,
stejně tak, jako naše zaměstnance před nákazou a případným šířením koronaviru.
Z tohoto důvodu si vás (a vaše rodinné příslušníky) naše organizace dovoluje požádat o důsledné dodržování níže uvedených opatření a to hlavně
proto, že naši uživatelé jsou ve větší části osoby potencionálně nejvíce ohrožené touto nákazou!
Prosíme vás o důslednost v dodržování opatření, pomáháte nám tím zajistit bezpečné poskytování naší péče v mnoha domácnostech!
O dalším postupu i podmínkách poskytování péče budete informováni. Děkujeme.

POKYNY PRO UŽIVATELE TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A JEJICH RODINY
Trávíte nebo trávili jste dovolenou či pracovní cestu v rizikových oblastech, případně trpíte i sebemenším náznakem akutního respiračního onemocnění
a byli jste v osobním kontaktu s uživatelem kterého máme v péči?
Neprodleně nás kontaktujte na telefonním čísle:
725 447 312 - pro lokalitu Středočeského kraje
773 503 087 - pro lokalitu Libereckého kraje
725 447 327 - pro lokalitu Královehradeckého kraje
S odpovědnou osobou si domluvíte další postup pro poskytování služby,
aby jste nevystavovali naše zaměstnance a uživatele zbytečnému riziku.
Trávíte nebo trávili jste dovolenou, či pracovní cestu, v rizikových oblastech
a byli jste v osobním kontaktu s uživatelem, kterého máme v péči?
Prosíme Vás o dodržení karanténních opatření po dobu 14 dnů.
Kontaktujte své blízké, naše uživatele pouze telefonicky!
Doporučení:
Vyhněte se návštěvám míst s vyšší koncentrací osob, zvláště pak čekárnám u lékaře. Potřebujete-li předepsat léky, stačí do
ordinace lékaře zavolat. Lékař zašle e-recept do SMS na telefonní číslo které uvedete a následně vyzvednete v lékárně.
V případě nařízení karantény budeme postupovat dle nařízení/doporučení Krajské hygienické stanice.
Kde získáte další informace:
Další obecné informace najdete na stránkách www.khs.cz a www.mzcr.cz
Konkrétní dotazy můžete směřovat na
Státní zdravotní ústav: 724 810 106, 725 191 367 (od 9:00 do 21:00h)
Informační linka Středočeský kraj: 771 137 070 (popř. 736 521 357)

pro aktuální informace sledujte facebookové stránky
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