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INFORMACE O VYCHÁZKÁCH KLIENTŮ V BRNĚNSKÝCH DOMOVECH NADĚJE
AKTUALIZACE - PLATNOST OD: 22. 12. 2020
Usnesením Vlády České republiky č. 1370 jsou ode dne 22. 12. 2020 zrušena dosud
platná pravidla pro povolené vycházky a platí nová pravidla:
1) Nově se při vycházce nerozlišuje, zda trvá do 6 hodin, nebo nad 6 hodin. Při
každé vycházce musí být splněny tyto podmínky:
- Klient bude po návratu z každé vycházky umístěn v odděleném izolačním
pokoji se zvýšeným hygienickým režimem, do 72 hodin od ukončení
vycházky absolvuje POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny.
Teprve v případě negativity obou testů se klient bude moci z izolace vrátit
na svůj běžný pokoj.
- Zařízení musí disponovat takovou volnou kapacitou, aby mohla být
předchozí podmínka splněna.
- Domovy v Bohunicích a Řečkovicích aktuálně nemají volnou takovou
kapacitu, aby mohla být podmínka izolace splněna – klienti z těchto
domovů tedy aktuálně nemohou vycházet na vycházky.
- Domov na Vinohradech aktuálně disponuje volnou kapacitou, která umožní
vycházku celkem 3 klientům.
2) Všechny vycházky musí být domluvené předem se sociálním pracovníkem na
konkrétní den a hodinu s ohledem na kapacitní možnosti domova. Pro
domluvu vycházek a více informací prosím dodržte následující termíny:
BOHUNICE – Jana Šubertová, DiS., mob: 775 889 699:
Den:
Hodiny pro domluvu:
17. – 18. 12. 2020
9 – 11:30 hodin; 13 – 14 hodin
19. – 20. 12. 2020
Víkend – nevolejte prosím!
21. 12. 2020
9 – 11:30 hodin; 13 – 14 hodin
22. – 28. 12. 2020
Dovolená, svátky – nevolejte prosím!
29. – 30. 12. 2020
9 – 11:30 hodin; 13 – 14 hodin
31. 12. – 3. 1. 2021
Dovolená, svátky – nevolejte prosím!
ŘEČKOVICE – Bc. Jan Marvan, DiS., mob: 775 889 698:
Den:
Hodiny pro domluvu:
17. – 20. 12. 2020
Dovolená, víkend – nevolejte prosím!
21. – 22. 12. 2020
7 – 15:30 hodin
23. 12. 2020
9 – 12 hodin
24. – 27. 12. 2020
Svátky, víkend – nevolejte prosím!
28. – 29. 12. 2020
9 – 15:30 hodin
30. 12. 2020
7 – 15:30 hodin
31. 12. – 3. 1. 2021
Dovolená, svátky – nevolejte prosím!

VINOHRADY – Petra Hanušová, DiS., mob: 775 865 857:
Den:
Hodiny pro domluvu:
17. – 18. 12. 2020
7 – 16 hodin
19. – 20. 12. 2020
Víkend – nevolejte prosím!
21. – 23. 12. 2020
10 – 15 hodin
24. – 27. 12. 2020
Svátky, víkend – nevolejte prosím!
28. – 30. 12. 2020
7 – 16 hodin
31. 12. – 3. 1. 2021
Dovolená, svátky – nevolejte prosím!
3) Klient používá v průběhu vycházky nepřetržitě respirátor min. třídy FFP2
nebo KN95. Respirátor si každý klient (rodina) zajistí samostatně, klient je povinen
si jej nasadit před odchodem na vycházku. Bez respirátoru nebude klientovi
vycházka umožněna.
4) Klient, který jde na vycházku, příp. rodinný příslušník, který klienta za účelem
vycházky přebírá, podepíší Čestné prohlášení – seznámení se s riziky.
Prosíme, abyste uvedené termíny respektovali. Vláda bohužel opatření vyhlašuje bez
dostatečného předstihu, vše se stejně jako Vy dozvídáme nejčastěji z médií a následně
dlouho čekáme na další prováděcí předpisy. Prosíme také o pochopení, že Vám naši
sociální pracovníci nemohou být na telefonech k dispozici denně a nepřetržitě. Věnují se
agendě našich klientů a i oni mají nárok na dovolenou a odpočinek.
Na závěr ještě na všechny klienty i jejich rodinné příslušníky důrazně apelujeme, aby
zvážili, zda přínos vycházky vyváží rizika, kterým bude klient vystaven. Pokud se pro
vycházku i přes tato rizika rozhodnete, vyvarujte se prosím setkání s větším množstvím
lidí a dodržujte pravidla, která sníží riziko nákazy nemocí COVID-19 (používejte
respirátor, dezinfekci, udržujte odstup). Dostane-li se onemocnění do domova pro
seniory, snadno se v něm šíří a dle našich dosavadních zkušeností je průběh nemoci u
mnoha klientů v seniorském věku velmi těžký a mnohdy bohužel fatální.
Upozorňujeme Vás také na to, že pokud se v domově mezi klienty onemocnění rozšíří,
budou vycházky i návštěvy opět zakázány.
Děkujeme za zvážení uvedených informací i za Váš rozumný přístup.

V Brně dne 22. 12. 2020
Dr. Jiří Valnoha, oblastní ředitel NADĚJE, pobočka Brno

