Dětská psychiatrická nemocnice
U stadionu 285, 595 01 Velká Bíteš

Návštěvy v DPN Velká Bíteš
Platné od 14.5. 2021







Návštěvy je nutné nahlásit předem telefonicky na příslušném oddělení
Návštěva bude domluvena na daný den a čas, termín je třeba dodržet z důvodu omezené
kapacity návštěvní místnosti
Návštěvy jsou možné pouze v budově nemocnice
Počet návštěvníků je omezen v jeden čas na max. 2 osoby,
Doba návštěv: pondělí – pátek : 13.00 – 16.00 hod.
Sobota –neděle : 9.00 – 12.00, 13.30 – 16.00 hod.
Doporučení trvání / frekvence návštěv: 30 min / 2x týdně

Návštěva bude umožněna za těchto podmínek: !!
Návštěvníci si přinesou:
1. doklad o negativním výsledku testu RT – PCR nebo POC testu ( antigenní rychlotest) na
přítomnost antigenu viru SARS Co-V-2, který absolvovali nejpozději 48 hodin před zahájením
návštěvy
nebo
2. doklad od lékaře, že v době 90 dnů před dnem návštěvy prodělali onemocnění COVID – 19
nebo
3. certifikát o ukončeném očkování - 2 týdny po druhé dávce
4. zcela výjimečně v odůvodněných případech , pokud nebude mít návštěvník jeden z výše
uvedených dokladů, je povinen se podrobit před zahájením návštěvy POC testu v DPN za
úplatu 400 Kč za osobu. V případě pozitivního výsledku nebude návštěva umožněna ani jednomu
z návštěvníků a pozitivní výsledek je třeba poté nahlásit praktickému lékaři a dodržovat karanténní
opatření, tuto službu je možné využít pouze ve všední dny v době od 13 do 14 hod.
5. Návštěvníkům bude před návštěvou změřena tělesná teplota a zjištěna epidemiologická anamnéza,
návštěva nebude umožněna těm, kteří budou mít příznaky respiračního onemocnění
Návštěvník, který splní výše uvedené podmínky, může návštěvu absolvovat za podmínky:
 po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky- minimálně respirátor třídy FFP2 nebo
KN 95 bez výdechového ventilu ( volně prodejné v lékárnách či drogeriích)
 provede důkladnou dezinfekci rukou po příchodu
 dodrží zákaz konzumace jídla v průběhu návštěvy
Do odvolání nejsou zatím povolovány terapeutické dovolenky.

MUDr. Eduard Rodák- ředitel DPN Velká Bíteš

