Organizace návštěv
od 10. 7. 2020
S ohledem na stále trvající nebezpečí zavlečení infekce COVID – 19 do léčebny a
s ohledem na opakované neukázněné chování návštěv budou od 10. 7. 2020
organizovány návštěvy takto:
Návštěvy pro děti s doprovodem:
 pouze v sobotu (počínaje 11. 7.) a ve středu (15:00h – 17:00h)
 pouze max. 2 osoby, mezi 9:00h a 12:00h nebo 14:00h – 17:00h
 ve vnitřních prostorách pouze s rouškou na obličeji a to trvale
 pouze po změření teploty (limit je 37,3 °C) a aplikaci desinfekce na ruce při
vjezdu do areálu (zaměstnanec léčebny, stůl, teploměr, kniha)
 pouze po zapsání u vjezdu do ODL: celé jméno, adresa, telefon, doba příchodu
 pouze po dobu max. 3 hodiny
 v areálu léčebny; při dešti bude pro návštěvníky zpřístupněna venkovní terasa a
prostor recepce
 pouze při dodržování vzájemné vzdálenosti mezi skupinami min. 2 m
 v průběhu návštěvy není povolena konzumace jídla a pití
 roušky jsou trvale povinné pro návštěvu i pro navštívené osoby ve vnitřních
prostorách
 při pohybu mimo areál je nutné se vyvarovat styku s cizími osobami!
Návštěvy pro větší děti:
 pouze v neděli (počínaje 12. 7.)
 pouze max. 2 osoby, mezi 9:00h a 12:00h nebo 14:00h – 17:00h
 pouze s rouškami na obličejích a to trvale ve vnitřních prostorách, platí jak pro
návštěvu, tak i pro při vjezdu (limit je 37,3 °C) a aplikaci desinfekce na ruce
 pouze po zapsání při vjezdu: celé jméno, adresa, telefon, doba příchodu
 pouze po dobu max. 3 hodiny
 pouze v areálu léčebny; odcházení mimo areál není povoleno; při dešti bude po
návštěvníky zpřístupněna venkovní terasa a prostor recepce
 pouze při dodržování vzájemné vzdálenosti mezi skupinami min. 2 m
 v průběhu návštěvy není povolena konzumace jídla a pití.
Pozn.: Provozní úsek zajistí desinfikování všech prostor a předmětů, které návštěvy
užívaly.
Zpracovali: MUDr. Jiří Havránek, Ing. Miroslav Vacek
Dne: 9. 7. 2020
Olivova dětská léčebna, o.p.s.
Olivova 224, 251 01 Říčany
www.olivovna.cz

