Vážené rodiny a přátelé klientů Luxoru!

Na základně doporučeného postupu
č. 17/2020 MPSV ze dne 02. 12. 2020

jsou od 11. 12. 2020 povoleny návštěvy
v DS za následujících podmínek:

 Datum a čas návštěvy bude vždy předem
telefonicky domluven na telefonních číslech
(pondělí až pátek od 8:00 hod. do 15:00 hod):

Sesterna: 325 612 603 (4),
příp. 775 579 580 (vrchní sestra),

733 133 524 (zástupce vrchní sestry
S ohledem na zdraví a bezpečnost obyvatel Luxoru a v souladu
s aktuálními vládními nařízeními je nutné dodržet následující
podmínky:
 Návštěva v objektu v maximálním počtu 1 osoby v maximální
délce 15 minut.
 Osobám, vstupujícím do objektu, bude změřena teplota, pokud
bude naměřená hodnota vyšší než 37°C, osobě nebude
poskytnuta možnost návštěvy.
 Návštěva vyplní na místě Čestné prohlášení.
 Osoba před zahájením návštěvy předloží potvrzení
o provedení POC testu nebo RT-PCR testu, a to s negativním
výsledkem ne starším 48 hodin ke dni návštěvy, popřípadě

potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19 v době 90 dnů
před dnem návštěvy.
 Seznam nejbližších odběrových míst na COVID-19 je na konci
tohoto dokumentu.
 U budovy je na zábradlí umístěn zvonek, po zazvonění počkejte
na příchod personálu.
 Návštěva bude probíhat v předem vyčleněných prostorách.
 Návštěva dodržuje doporučená režimová opatření.
 Návštěva používá po celou dobu návštěvy VLASTNÍ osobní
ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor
třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.
 Návštěva použije desinfekci rukou při vstupu i odchodu ze
zařízení.
 Návštěvy u Covid+ klientů, kteří jsou v izolaci, jsou zakázány.
Žádáme Vás, abyste zvážili návštěvu Vašich blízkých. Pokud se u Vás
objevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka,
kašel, dušnost apod.), odložte návštěvu na dobu, kdy bude Váš
zdravotní stav v tomto ohledu zcela v pořádku.
Děkujeme za pochopení, bližší informace poskytneme na výše
uvedených telefonních číslech.
V Poděbradech dne 10. 12. 2020
Mgr. Jaromír Novák
ředitel organizace

Seznam vybraných odběrových míst, která jsou nejblíže
našemu domovu pro seniory
Aktuální informace o všech odběrových místech získáte na webových stránkách:
https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/
Zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/ (03. 12. 2020 v 10:21 hod.)

Osoby se žádankou i samoplátci

.

Pouze se žádankou

Čestné prohlášení – návštěva uživatele poskytovatele sociálních služeb LUXOR Poděbrady
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………
Rodné číslo:

……………………………………………………………………………………

Trvalé bydliště:

……………………………………………………………………………………

Telefon:

…………………………………

E-mail: …………………………………

Jméno a příjmení uživatele sociálních služeb, ke kterému jde návštěva:
……………………………………………………………………………………………………………………
Uděluji souhlas s provedením POC testu:
ANO
NE
Výsledek POC testu:

POZITIVNÍ

Použití POC test byl z distribuce Avenier, a.s.

ANO

NEGATIVNÍ
NE

Negativní výsledek umožní návštěvu realizovat a pozitivní návštěvu nerealizovat. V případě, že Váš
výsledek z POC testování je pozitivní kontaktujte svého praktického lékaře. Poskytovatelé sociálních služeb
nemají povinnost výsledky provedených testů u návštěv zapisovat do ISIN, resp. eŽádanky.
Uděluji tímto společnosti LUXOR Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb (dále jen „Správci“),
ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon o zpracování osobních
údajů“) a Nařízení EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“) souhlas se zpracováním výše uvedených osobních
údajů a také tímto uděluji souhlas k uchování uvedených osobních údajů.
Osobní údaje získané na základě tohoto souhlasu budou Správcem zpracovávány pro případnou
kontrolu oprávněnosti výjimky ze zákazu návštěv a pro případnou finanční kontrolu čerpání dotace
z příslušného dotačního titulu a pro případnou kontrolu o nakládání s osobními údaji. Tyto údaje budou
Správcem zpracovány po dobu 5 let od udělení souhlasu nebo spolu s výsledky testů, které byly
provedeny z důvodu uskutečnění návštěvy uživatele sociálních služeb.
S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný dobrovolný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv
zpět, a to například zasláním emailu na adresu kadlecova@dd-pdy.cz nebo dopisu na adresu sídla
Správce. Odvolání souhlasu nemá za následek smazání, již dříve uvedených informací. Zpracování
osobních údajů je prováděno zaměstnanci Správce.
Beru na vědomí, že podle Zákona o zpracování osobních údajů a GDPR mám právo:
a) vzít souhlas kdykoliv zpět;
b) požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává;
c) požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
d) vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
e) požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů;
f) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů
obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů;
g) uplatnit veškerá další práva přiznaná Zákonem o zpracování osobních údajů a GD
V Poděbradech dne ………………………

jméno a příjmení + podpis ……………………………

