PRAVIDLA OMEZENÉHO REŽIMU
NÁVŠTĚV - platná od 11.1.2021
Aktualizace ke dni 15.1.2021

Vážení blízcí a přátelé našich pacientů/klientů,
s ohledem na skutečnost, že Vláda ČR umožnila na základě usnesení č. 14 ze dne 7.1.2011 s účinností
od 11.1.2021 návštěvy ve zdravotnických zařízeních dlouhodobé péče, je možné počínaje dnem
11.1.2021 objednat si a po dlouhé době uskutečnit návštěvu Vašich blízkých v našem zařízení. Režim
návštěv je dán podmínkami stanovenými uvedeným usnesením vlády ČR, provozními možnostmi
našeho zdravotnického zařízení a aktuální epidemickou situací, která .
Ochrana našich pacientů před rizikem nákazy Covid-19 je pro nás prioritou !!! Žádáme Vás proto o
striktní a ukázněné dodržování následujících pravidel a o trpělivost při jejich realizaci.
Nelze vyloučit, že může dojít k dočasnému omezení či přerušení návštěv z provozních důvodů.
V takovém případě se pokusíme objednané návštěvy co nejdříve odvolat a dohodnout se na jiném
termínu návštěvy.
Dovolujeme si Vás upozornit, že pacienti s prokázaným onemocněním Covid-19, případně pacienti,
kteří byli v rizikovém kontaktu s Covid-19 pozitivní osobou, jsou izolováni a návštěva u nich není po
dobu izolace, příp. karantény možná.

Podmínky pro návštěvy:
•

NÁVŠTĚVU JE MOŽNÉ USKUTEČNIT POUZE PO PŘEDCHOZÍ REZERVACI na tel.

607 862 340 VOLEJTE V PRACOVNÍCH DNECH V DOBĚ OD 9:30
HOD. DO 11:30 HOD. (pro informace týkající se návštěv volejte, prosím, pouze na
•

•

•

tuto linku, nikoliv přímo na oddělení, kde Vám nemohou být z provozních důvodů
poskytnuty),
NÁVŠTĚVA JE POVINNA PŘEDLOŽIT DOKLAD O TOM, ŽE NEJPOZDĚJI 48 HODIN PŘED
ZAHÁJENÍM NÁVŠTĚVY ABSOLVOVALA RT–PCR VYŠETŘENÍ NEBO POC TEST NA PŘÍTOMNOST
ANTIGENU VIRU SARS COV-2 S NEGATIVNÍM VÝSLEDKEM (předložením písemného potvrzení
o provedeném testu, které musí obsahovat údaje dostatečně identifikující příslušnou osobu
a datum /případně též čas/ provedení testu),
NÁVŠTĚVA PŘEDLOŽÍ POTVRZENÍ VYDANÉ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM, Z NĚHOŽ BUDE VYPLÝVAT,
ŽE V DOBĚ 90 DNŮ PŘED ZAHÁJENÍM NÁVŠTĚVY PRODĚLALA ONEMOCNĚNÍ COVID-19 (lhůta
90 dnů počíná běžet ukončením izolace),
NÁVŠTĚVA PO CELOU DOBU NÁVŠTĚVY MUSÍ MÍT ŘÁDNĚ

NASAZEN RESPIRÁTOR

TŘÍDY MINIMÁLNĚ FFP2 ČI KN95 (látkové či jiné roušky /včetně nanoroušek/ nejsou
přípustné), respirátor musí zcela zakrývat nos a ústa a návštěva ho musí
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mít nasazen nepřetržitě (návštěva tedy nesmí konzumovat žádné jídlo ani pití apod.)
•
•
•

•

•

•

•
•
•

– NÁVŠTĚVA, KTERÁ NEBUDE TOTO PRAVIDLO DODRŽOVAT, MŮŽE BÝT Z NAŠEHO ZAŘÍZENÍ
VYKÁZÁNA A NÁVŠTĚVY JÍ MOHOU BÝT DO BUDOUCNA ODEPŘENY,
NÁVŠTĚVNÍ DOBA JE STANOVENA 13:00 HOD. AŽ 15:30 HOD.,
NÁVŠTÍVIT PACIENTA MOHOU SOUČASNĚ POUZE 2 DOSPĚLÉ OSOBY (nezletilým není
umožněn vstup do areálu),
NÁVŠTĚVY JSOU POVINNY VSTUPOVAT DO AREÁLU VÝLUČNĚ PŘES VRÁTNICI, KDE JIM BUDE
K PODPISU PŘEDLOŽENO PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI A ZMĚŘENA TEPLOTA (v případě
teploty nad 37 °C nebude návštěva vpuštěna do areálu; v prohlášení o bezinfekčnosti každá
osoba vstupující do areálu čestně prohlašuje, že se u ní neprojevují a v posledních dvou
týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění, zejména žádný z příznaků
onemocnění Covid-19 a dále, že jí nebylo potvrzeno onemocnění Covid-19, nebyla jí nařízena
izolace ani v karanténa a ani že neví o tom, že by byla v rizikovém kontaktu s Covid-19
pozitivní osobou (horečka, dušnost, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
POKUD SE U NÁVŠTĚVY BUDOU PROJEVOVAT PŘÍZNAKY INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, NEBUDE
JÍ UMOŽNĚN VSTUP DO AREÁLU, resp. nebude jí návštěva umožněna (např. kašel, rýma
apod.),
před započetím návštěvy (příp. vstupem do budovy) a po ukončení návštěvy (příp. výstupem
z budovy) je návštěva povinna si DEZINFIKOVAT RUCE (k dispozici bude dezinfekce na
určených místech),
NÁVŠTĚVY PROBÍHAJÍ S OHLEDEM NA ROČNÍ OBDOBÍ V HALE (pravidla návštěv pacientů na
pokojích naleznete níže), NÁVŠTĚVY NEJSOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ OPRÁVNĚNY VSTUPOVAT
DO JINÝCH PROSTOR,
DOBA TRVÁNÍ NÁVŠTĚVY JE MAX. 30 MIN. a návštěvy začínají vždy od 13:00 hod., 14:00 hod.
a 15:00 hod.,
NÁVŠTĚVY PROBÍHAJÍ POUZE V PRACOVNÍCH DNECH,
KAŽDÝ PACIENT MŮŽE MÍT MAXIMÁLNĚ DVĚ NÁVŠTĚVY V KALENDÁŘNÍM MĚSÍCI (jednu
v první polovině měsíce a druhou ve druhé polovině měsíce) – žádáme osoby blízké
pacientovi, aby se v tomto smyslu mezi s sebou domluvily.

Na vrátnici je možné zanechat věci určené pro pacienta, a to každý den mezi 7:00 hod. až 19:00 hod.
(např. oblečení, hygienické potřeby apod.). Svoz shromážděných věcí bude probíhat 1x denně a
následně budou věci pacientům předány. Věci musí být uložené v takovém obalu, aby z něj při
manipulaci nevypadávaly (např. v zavázané igelitové tašce) a viditelně označeny jménem a příjmením
pacienta s uvedením oddělení, na němž je pacient umístěn. Rychle se kazící potraviny, cenné věci,
peníze, křehké věci apod. nedoporučujeme pacientovi touto cestou posílat.

PRO ÚČELY REŽIMU NÁVŠTĚV ROZLIŠUJEME 3 SKUPINY PACIENTŮ:
1) samostatní pacienti – schopní samostatného pohybu chůzí nebo na vozíčku
• personál na oddělení je informován o příchodu návštěvy a informuje o tom pacienta, který sám
dojde do haly, kde na něj bude návštěva čekat (jedná se i o pacienty na jednolůžkových
pokojích),
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•

i tyto návštěvy je nutné předem rezervovat.

2) pacienti schopní absolvovat návštěvu s dopomocí – na vozíčku nebo s doprovodem
• návštěva těchto pacientů se uskutečňuje v hale, nikoliv přímo na pokoji pacienta (i v případě
pacientů na jednolůžkových pokojích),
• personál pacienta připraví a cca na dohodnutý čas doveze na vozíčku do haly, kde bude
návštěva čekat a pacient bude návštěvě předán na hale (v této souvislosti žádáme o trpělivost,
neboť nelze vyloučit z různých důvodů zpoždění),
• po ukončení návštěvy musí návštěva zatelefonovat na příslušné oddělení a personál z oddělení
pacienta vyzvedne v hale, případně se na čase vyzvednutí domluví s personálem při předání
pacienta,
• pokud nebude možné tímto způsobem návštěvu realizovat z důvodu aktuálního zdravotního
stavu pacienta, budeme se Vás snažit předem informovat, že návštěva pacienta nebude
možná.
3) pacienti na pokojích (včetně jednolůžkových)
• na pokoji je umožněna návštěva pacientům, kteří nespadají do první a druhé skupiny (viz výše),
• návštěva je oprávněna vstupovat do budovy výlučně výtahem u rehabilitace (na vrátnici Vás
informují), u výtahu na příslušném patře je povinna vyčkat příchodu personálu a na konci
návštěvy, je povinna oznámit ukončení návštěvy na sesterně a budovu opustit stejným
výtahem (poté, co návštěva pokoj opustí, musí být ze strany personálu prováděny dezinfekční
úkony),
• návštěva nesmí používat sociální zařízení na pokoji,
• návštěva je povinna zdržet se dotýkání se věcí v pokoji, pokud to není nezbytně nutné.

Sledujte, prosím, naši webovou stránku, neboť tato pravidla mohou být průběžně aktualizována.
V Dobříši dne 8.1.2021

MEDI HELP spol. s r.o.

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti návštěvami pacientů v omezeném režimu
MEDI HELP spol. s r.o.
IČO 46359443
sídlo a kontaktní adresa: Dobříš, Na Čihadle 833, okres Příbram, PSČ 26301
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce
13654
telefonní číslo: 318 541 211
e-mail: info@medi-help.cz
www.medi-help.cz
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(dále také jen „Masarykovo sanatorium“)

Masarykovo sanatorium jako správce osobních údajů si Vás dovoluje níže informovat o tom, jak zpracovává
Vaše osobní údaje, které jí poskytnete v souvislosti s návštěvami pacientů v omezeném režimu, tj. zejména
Vaše jméno a příjmení a telefonní číslo (dále také jen „Osobní údaje“).
1.

Identifikační a kontaktní údaje Masarykova sanatoria naleznete výše.

2.

Masarykovo sanatorium bude shora Osobní údaje zpracovávat k níže uvedeným účelům:

Vaše osobní údaje, které nám sdělíte v souvislosti s návštěvami pacientů v omezeném režimu (např. při rezervaci
návštěvy, vyplnění prohlášení o bezinfekčnosti apod.), využíváme k umožnění a zajištění návštěvy pacienta,
videohovoru apod. a ke komunikaci s Vámi týkající se návštěv/videohovoru a případného epidemiologického
šetření v souvislosti s rizikem nákazy Covid-19 (titulem zpracování osobních údajů je oprávněným zájmem
Masarykova sanatoria, kterými jsou ochrana pacientů a zaměstnanců v souvislosti s epidemií Covid-19 a plnění a
prokázání plnění povinností stanovených Ministerstvem zdravotnictví ČR pro umožnění návštěv ve
zdravotnických lůžkových zařízeních).
3.
Dalším případným příjemcem zpracovávaných osobních údajů je společnost MEDI HELP T.S. spol. s r.o.
(IČ 257 41 136) provádějící pro Masarykovo sanatorium Dobříš správcovské činnosti na základě písemné smlouvy
a úřady státní správy v rámci plnění zákonných povinností Masarykova sanatoria Dobříš či v rámci provádění
epidemiologických šetření (např. Krajská hygienická stanice, Ministerstvo zdravotnictví ČR).
4.
Osobní údaje budou zničeny po uplynutí 6 měsíců poté, co budou návštěvy obnoveny v plném rozsahu
bez omezení v důsledku rizika nákazy Covid-19.
5.
Máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu, doplnění, omezení zpracování a na jejich
výmaz.
6.
Máte právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů Masarykovým sanatoriem u dozorového
orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, IČO 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha
7.

Bez poskytnutí Osobních údajů Vám nebude návštěva pacienta umožněna.
UPOZORNĚNÍ NA PRÁVO PODAT NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte právo z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace kdykoliv vznést námitku proti zpracování Osobních
údajů, pokud jsou zpracovávány z důvodu oprávněných zájmů.

MEDI HELP spol. s r.o.
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