Doporučení
pro kontaktní osoby obyvatel chráněného bydlení na ulici J. Ježka
Vážený návštěvníku,
snažíme se chránit naše obyvatele před onemocněním COVID-19 způsobené
koronavirem, proto Vás žádáme o součinnost a pomoc při jejich ochraně. Jak
víte, od 10.3.2020 platí i v CSS Jeseník (v jeho v pobytových službách) zákaz
návštěv, který vyhlásila vláda svým nařízením. Vzhledem ke specifiku služby
Chráněné bydlení, doplňujeme tedy pro Vás, kontaktní osoby klientů CHB,
další informace, jak v této situaci postupovat. Prosím, respektujte níže uvedená doporučení:
1.

Vzhledem k tomu, že CHB poskytuje své služby v pracovní dny od 7.00

do 15.30, doporučujeme a nabízíme zprostředkování kontaktu (např. za účelem
předání nákupu, léků, písemností a pozdravu blízké osoby) pracovníkem organizace. Vzhledem k současné situaci zvažte nezbytnost osobního kontaktu,
tedy příjezdu či příchodu k budově CHB. Kontakty prosím omezte, využívejte
častěji telefonický kontakt - pamatujte ale, že na druhou stranu je důležité být
se svými blízkými v kontaktu! Svůj záměr přijet za tímto účelem dopředu
avizujte telefonicky nebo přes klienty CHB, a to na telefon 734 851 751 (Gabriela Klimešová, pracovník CHB) ve výše uvedenou pracovní dobu.
2.

Pokud po předchozí dohodě v pracovní době CHB (nebo případně mimo

tuto dobu) proběhne osobní kontakt, tak dle následujících podmínek:
Příchozímu je umožněn vstup do vestibulu za účelem předání věcí a informací,
buď službukonajícímu pracovníkovi CHB nebo osobě blízké - klientovi CHB,

a to za podmínky dodržení pravidla vzdálenosti minimálně 2 metry ( nepodávejte si ruce, nelíbejte se). Tedy příchozí ve vestibulu, klient v části schodiště,
aby nedošlo k přímému kontaktu.
3.

Používejte roušky (nařízení….) nemáte-li je, použijte jakékoliv jiné krytí

úst a nosu (například šátek, roura na krk, …)
4.

Jste-li nachlazeni, vůbec nevstupujte do vestibulu!

5.

U vstupu do budovy je umístěný zásobník s dezinfekcí i pro Vaše případ-

né použití.
6.

Kontakt pro další informace: Alice Lenerová, sociální pracovnice
Tel. 737 241 059, email:alice.lenerova@cssjes.cz

V Jeseníku dne 16.3.2020 Ing. Jan Rotter, ředitel

