PRAVIDLA OMEZENÉHO REŽIMU
NÁVŠTĚV - platná od 2.7.2020
Vážení blízcí a přátelé našich pacientů/klientů,
Ministerstvo zdravotnictví ČR umožnilo s účinností od 25.5.2020 návštěvy v sociálních a zdravotnických
zařízeních, a to za dodržení přesně definovaných podmínek. Dne 29.6.2020 vydalo Ministerstvo
zdravotnictví mimořádné opatření, kterým nově stanovilo pravidla návštěv ve zdravotnických
lůžkových zařízeních. S ohledem na skutečnost, že došlo k určitému rozvolnění původních pravidel,
dovolují nám naše provozní možnosti umožnit v omezeném režimu nově i návštěvy pacientů na
vícelůžkových pokojích, tj. i pacientům, kteří bohužel nejsou schopni návštěvy s dopomocí našeho
personálu (na vozíčku či s doprovodem). Vzhledem k tomu, že dle uvedeného mimořádného opatření
musí být na vícelůžkovém pokoji mezi lůžky umístěny paravány nebo obdobné překážky, jsme omezeni
množstvím paravánů a provozními (zejména personálními) možnostmi.
UPOZORŇUJEME, ŽE DLE UVEDENÉHO MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ JSOU STÁLE VŠECHNY OSOBY VE
ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH POVINNY NOSIT OCHRANNÉ PROSTŘEDKY DÝCHACÍCH CEST – TATO
POVINNOST ZRUŠENA NEBYLA!!!
Na vrátnici je možné zanechat věci určené pro pacienta (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.
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.
Sledujte, prosím, naši webovou stránku, neboť tato pravidla mohou být průběžně aktualizována.
Zřídili jsme pro Vás telefonní linku, na níž se dozvíte všechny relevantní informace o režimu návštěv
v našem zařízení a jejímž prostřednictvím si můžete rezervovat konkrétní návštěvu či videohovor
(podrobnosti viz níže):

607 862 340
VOLEJTE V PRACOVNÍCH DNECH V DOBĚ OD 9:30 HOD. DO 11:30 HOD.
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Pro informace týkající se návštěv volejte, prosím, pouze na tuto linku,
nikoliv přímo na oddělení, kde Vám nemohou být z provozních
důvodů poskytnuty.

OBECNÉ INFORMACE K NÁVŠTĚVÁM:
-

-

-

-

-

NÁVŠTĚVNÍ DOBA JE STANOVENA 13:00 HOD. AŽ 16:00 HOD.,
NÁVŠTÍVIT PACIENTA MOHOU SOUČASNĚ POUZE 2 DOSPĚLÉ OSOBY (dětem 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 (horečka, dušnost, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
POKUD SE U NÁVŠTĚVY BUDOU PROJEVOVAT PŘÍZNAKY INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, NEBUDE
JÍ UMOŽNĚN VSTUP DO AREÁLU (např. kašel, rýma apod.),
PO CELOU DOBU OD VSTUPU DO AREÁLU AŽ DO JEHO OPUŠTĚNÍ MUSÍ MÍT NÁVŠTĚVA NA
NOSE A ÚSTECH VLASTNÍ ROUŠKU A PŘED ZAPOČETÍM NÁVŠTĚVY (PŘÍP. VSTUPEM DO
BUDOVY) A PO UKONČENÍ NÁVŠTĚVY (PŘÍP. VÝSTUPEM Z BUDOVY) SI MUSÍ DEZINFIKOVAT
RUCE (k dispozici bude dezinfekce na určených místech),
DOPORUČUJEME DODRŽOVAT DVOU METROVÉ ODSTUPY OD CIZÍCH OSOB, A TO I VENKU
V AREÁLU SANATORIA (případně v hale),
VŠECHNY NÁVŠTĚVY SE PRIMÁRNĚ USKUTEČŇUJÍ VENKU NA TERASE NEBO V AREÁLU
SANATORIA (v takovém případě návštěvy vůbec nevstupují do budovy sanatoria, kantýna by
měla být zprovozněna i přes okno zvenku). Při nepřízni počasí jsou návštěvy realizovány
v hale (o tom, zda se návštěva z důvodu nepříznivého počasí uskuteční v hale, budete případně
vyrozuměni na místě). Pravidla návštěv pacientů v jednolůžkových a vícelůžkových pokojích
naleznete níže,
POKUD BUDE ROZHODNUTO O TOM, ŽE NÁVŠTĚVY SE PRO NEPŘÍZEŇ POČASÍ BUDOU
KONAT V HALE, NÁVŠTĚVY NEJSOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ OPRÁVNĚNY VSTUPOVAT DO
JINÝCH PROSTOR (zejména na schodiště, do správního traktu budovy apod.), kantýnu bude
v tomto případě možné navštívit pouze po jednom (v případě, že návštěvy nebudou probíhat
na hale, nejsou návštěvy oprávněny na halu vstupovat (ani návštěvy jednolůžkových pokojů) a
mohou využít prodej kantýny pouze přes okno zvenku.
INFORMACE O ZDRAVOTNÍM STAVU PODÁVÁ LÉKAŘ NADÁLE POUZE TELEFONICKY.
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PRO ÚČELY REŽIMU NÁVŠTĚV ROZLIŠUJEME 4 SKUPINY PACIENTŮ:
1) samostatní pacienti – schopní samostatného pohybu chůzí nebo na vozíčku
• návštěvy se uskutečňují v návštěvních hodinách (13:00 hod. – 16:00 hod.) od pondělí do
neděle (tj. včetně víkendů a svátků),
• návštěvu JE NUTNÉ ALESPOŇ JEDEN DEN PŘEDEM OZNÁMIT NA SHORA UVEDENOU
TELEFONNÍ LINKU nebo nejpozději dopoledne jeden pracovní den předem na e-mail: info
@medi-help.cz (je potřeba nahlásit den a čas návštěvy, jména a příjmení návštěvy, jméno a
příjmení pacienta a oddělení, na kterém pacient leží)
• pacient je povinen nahlásit na sesterně, že má návštěvu a sám dojde/dojede ven před budovu
nebo do haly (v případě nepříznivého počasí), kde na něj bude návštěva čekat,
• tyto návštěvy není nutné předem rezervovat.
2) pacienti na jednolůžkových pokojích
• návštěvy se uskutečňují v návštěvních hodinách (13:00 hod. – 16:00 hod.) od pondělí do
neděle (tj. včetně víkendů a svátků),
• pokud bude návštěva mít zájem pacienta vyvézt na vozíčku do areálu, informuje o tom
personál na oddělení a bude jí to umožněno dle provozních možností,
• návštěvu JE NUTNÉ ALESPOŇ JEDEN DEN PŘEDEM OZNÁMIT NA SHORA UVEDENOU
TELEFONNÍ LINKU nebo nejpozději dopoledne jeden pracovní den předem na e-mail: info
@medi-help.cz (je potřeba nahlásit den a čas návštěvy, jména a příjmení návštěvy, jméno a
příjmení pacienta a oddělení, na kterém pacient leží),
• 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),
• doba návštěvy činí max. cca 45 minut,
• návštěva nesmí používat sociální zařízení na pokoji ani do koupelny vstupovat,
• návštěva je povinna zdržet dotýkání se věcí v pokoji, pokud to není nezbytně nutné.
3) pacienti schopní absolvovat návštěvu s dopomocí – na vozíčku nebo s doprovodem
• návštěvy se uskutečňují v návštěvních hodinách (13:00 hod. – 16:00 hod.) pouze ve všední
dny pondělí až pátek (nikoliv o víkendu a o svátcích s ohledem na zvýšené personální nároky),
• doba návštěvy max. cca 45 minut,
• s ohledem na provozní možnosti je počet pacientů, kterým budou v jednotlivé dny tímto
způsobem návštěvy umožněny, omezen, proto JE NUTNÉ S PŘEDSTIHEM SI DEN A ČAS
NÁVŠTĚVY ZAREZERVOVAT NA SHORA UVEDENÉ TELEFONNÍ LINCE
• personál pacienta připraví a cca na dohodnutý čas doveze na vozíčku před hlavní budovu, kde
bude návštěva čekat a pacienta předají návštěvě (v této souvislosti žádáme o trpělivost, neboť
nelze vyloučit z různých důvodů zpoždění),
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•

•

po ukončení návštěvy musí návštěva zatelefonovat na příslušné oddělení (případně může
požádat na vrátnici, aby na oddělení zavolali) a personál z oddělení pacienta vyzvedne u hlavní
budovy),
pokud nebude možné tímto způsobem návštěvu realizovat z důvodu aktuálního zdravotního
stavu pacienta, budeme se Vás snažit předem informovat, že návštěva pacienta nebude
možná.

4) pacienti na vícelůžkových pokojích, kteří nejsou schopni absolvovat návštěvu ani s dopomocí - na
vozíčku
• návštěvy se uskutečňují v návštěvních hodinách (13:00 hod. – 16:00 hod.) ve všední dny od
pondělí do pátku (nikoliv o víkendu a o svátcích s ohledem na zvýšené personální nároky),
• s ohledem na provozní možnosti je počet pacientů, kterým budou v jednotlivé dny tímto
způsobem návštěvy umožněny, omezen, proto JE NUTNÉ S PŘEDSTIHEM SI DEN A ČAS
NÁVŠTĚVY ZAREZERVOVAT NA SHORA UVEDENÉ TELEFONNÍ LINCE
• 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),
• doba návštěvy činí max. cca 45 minut,
• návštěva nesmí používat sociální zařízení na pokoji ani do koupelny vstupovat,
• návštěva je povinna zdržet dotýkání se věcí v pokoji, pokud to není nezbytně nutné.

V Dobříši dne 1.7.2020

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
(dále také jen „Masarykovo sanatorium“)
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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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