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    PROCEDURA 

                      ODWIEDZIN MIESZKAŃCA W CZASIE EPIDEMII COVID-19      
obowiązująca od dn. 17 września 2020 r. 

 

Cel procedury 

Ochrona mieszkańców DPS przed zakażeniem chorobą.  
Minimalizowanie ryzyka przeniesienia koronawirusa  na teren DPS oraz jego 
rozprzestrzeniania się na pozostałych mieszkańców i pracowników.  
Realizacja  prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego m. in. poprzez 
odwiedziny bliskich.  

Postępowanie 

Odwiedziny odbywają się po wcześniejszym ustaleniu ich dokładnej daty i godziny  oraz 
przy zachowaniu wszystkich obowiązujących obecnie zasad sanitarnych oraz poniższych 

szczególnych uregulowań niniejszej procedury: 

1. Odwiedziny w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach odbywają się w wyznaczonym 
miejscu na terenie placówki: 
- od poniedziałku do piątku – w godz. 10.00 – 15.00 
- w niedzielę – w godz. 13.30 – 15.00 
- w sobotę – odwiedzin nie ma.  

2. Termin odwiedzin należy ustalić telefonicznie z Pracownikiem Socjalnym pod nr tel. 
91 416 02 35 od pn. - pt. w godz. 7.00 – 15.00  

3. Zakazane jest odwiedzanie Mieszkańców przez osoby wykazujące jakiekolwiek 
objawy infekcji wirusowej , np. katar, kaszel, gorączka, duszności, przeziębienie    

4. Osoby odwiedzające Mieszkańców Domu zobowiązane są do dezynfekcji rąk przy 
wejściu na teren placówki oraz w czasie odwiedzin mają mieć założoną maseczkę 
zasłaniającą usta i nos lub przyłbicę oraz rękawiczki jednorazowe. 

5. Każda osoba odwiedzająca jest zobowiązana do złożenia oświadczenia 
dotyczącego zagrożenia epidemicznego i poddania się pomiarowi temperatury. 

6. Podczas wizyty obowiązuje 2 - metrowy dystans między osobami. 

7. Mieszkańca mogą odwiedzać w jednym czasie maksymalnie 2 osoby. 

8. Czas odwiedzin wynosi maksymalnie 30 minut 

9. Mieszkaniec do wyznaczonego miejsca odwiedzin przybywa wraz z dyżurującym 
pracownikiem (pracownik wówczas przypomina o obowiązujących zasadach 
odwiedzin) 
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10. Osoby odwiedzające wraz z Mieszkańcem przebywają tylko i wyłącznie w 
miejscu wyznaczonym do odwiedzin. Nie ma możliwości przemieszczania się po 
placówce oraz bezpośredniego kontaktowania się z innymi osobami.  

11. Zakazuje się bezpośredniego kontaktu z Mieszkańcem (dotykania, w tym 
karmienia) 

12. Podczas odwiedzin nie ma możliwości przekazywania bezpośrednio 
Mieszkańcowi rzeczy, upominków, paczek itp. 

13. Ze względu na szczególną organizację odwiedzin, w jednym czasie mogą 
odbywać się odwiedziny tylko u jednego Mieszkańca 

14. Za szkody powstałe wskutek nie przestrzegania przez osoby odwiedzające 
niniejszej procedury oraz innych cówaktów regulujących funkcjonowanie DPS w 
Dębcach i zasad współżycia społecznego, wyłączną odpowiedzialność  ponoszą 
osoby odwiedzające Mieszkańców 

15.  Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających mają zakaz wejścia 
na teren DPS Dębce 

16. Zabrania się wnoszenia i spożywania na terenie DPS alkoholu i innych środków 
odurzających 

17. Pracownicy bezpośrednio zatrudnieni przy Mieszkańcach mają obowiązek 
zwracać uwagę na to, aby odwiedziny przebiegały zgodnie z zasadami przyjętymi w 
niniejszej procedurze, w spokojnej oraz miłej atmosferze i nie zakłócały miru 
domowego pozostałych mieszkańców 

18. Na terenie DPS Dębce zabrania się utrwalania w jakiejkolwiek formie 
wizerunków Mieszkańców Domu (fotografowanie, filmowanie, nagrywanie itp.), 
nagrywania i rejestrowania dźwięku 

19. Uzgodnienie terminu odwiedzin, udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w 
ankiecie niniejszej procedury jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości 
niniejszej procedury odwiedzin, a także z udzieleniem zgody na przetwarzanie 
podanych danych osobowych niezbędnych do wejścia na teren DPS Dębce 

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną, możliwość odwiedzania 
Mieszkańców może zostać czasowo ograniczona lub wstrzymana. 

W dalszym ciągu rekomendowane jest komunikowanie się poprzez urządzenia na 
odległość.  

Treść niniejszej procedury uzgodniono z Radą Mieszkańców DPS w Dębcach podczas 
zebrania Rady w dniu 14.09.2020 r. 

 Załącznik do procedury: 

1. Ankieta (oświadczenie osoby odwiedzającej) 

 


