
Procedura odwiedzin mieszkańców Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie 

w okresie wzmożonego reżimu sanitarnego 

 

I. CEL PROCEDURY 

Celem procedury jest umożliwienie mieszkańcom Domu Pogodnej Jesieni (DPJ) w 

Zakliczynie kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz integrację z otoczeniem, przy 

jednoczesnym zabezpieczeniu przed ryzykiem zarażenia chorobami zakaźnymi 

przenoszonymi drogą kropelkową, w szczególności COVID-19. 

II. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA 

Procedura obowiązuje w okresie wzmożonego reżimu sanitarnego, a do jej przestrzegania 

zobowiązane są wszystkie osoby, w szczególności mieszkańcy DPJ w Zakliczynie, osoby 

odwiedzające oraz pracownicy zatrudnieni w placówce. 

III. ZASADY POSTĘPOWANIA 

 

1. Rodziny i osoby bliskie, które zamierzają odwiedzić mieszkańca DPJ w Zakliczynie, 

są zobowiązane do uzgodnienia terminu spotkania z pracownikiem wyznaczonym 

przez Dyrektora placówki. Dane kontaktowe wyznaczonego pracownika zostaną 

podane w stosownym komunikacie na stronie internetowej domu i poprzez 

wywieszenie w widocznych miejscach na terenie placówki. 

2. Dopuszcza się odwiedziny jedynie osób zdrowych, dlatego osoby odwiedzające muszą 

wcześniej wypełnić „Ankietę epidemiologiczną” i „Klauzulę informacyjną 

dotyczącą przetwarzania danych osobowych”, które stanowią odpowiednio załącznik 

nr 1 i 2 do niniejszej procedury i poddać się kontroli temperatury oraz zdezynfekować 

ręce. 

Uwaga! Osoby odwiedzające, u których zauważono objawy jakiekolwiek infekcji, nie zostaną 

wpuszczone na teren Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie. 

3. Odwiedziny odbywać się będą w wyznaczonym pomieszczeniu wyposażonym w 

środki dezynfekcyjne. Podczas odwiedzin u mieszkańca, w wyznaczonym 

pomieszczeniu nie może jednocześnie przebywać więcej niż 2 osoby odwiedzające.  

4. Osoby podczas odwiedzin zobowiązane są do: 



 zasłaniania ust i nosa maseczką  

 zachowania odległości między odwiedzającymi a mieszkańcem nie mniejszej niż 

1,5 m 

Uwaga! Placówka nie zapewnia środków ochrony osobistej rodzinom i osobom, które zamierzają 

odwiedzić mieszkańca DPJ w Zakliczynie. 

5. Wszelkie artykuły przynoszone przez osoby odwiedzające dla mieszkańców domu podlegają 

kwarantannie lub dezynfekcji (zależnie od rodzaju). W związku z tym, nie należy przynosić 

artykułów wymagających temperatury chłodniczej oraz szybko psujących się.  

Artykuły, o których mowa powyżej, osoby odwiedzające powinny przekazać pracownikowi 

domu, który został wyznaczony do nadzorowania odwiedzin, jeszcze przed wejściem 

do pomieszczenia, w którym będą odbywać się odwiedziny. 

6. Po zakończonej wizycie, pomieszczenie wyznaczone na odwiedziny oraz znajdujące się w 

nim sprzęty należy zdezynfekować, a pomieszczenie wywietrzyć.  

7. Szczegółowe zasady postepowania personelu DPJ podczas odwiedzin u mieszkańca określa 

„Instrukcja postępowania pracowników podczas odwiedzin mieszkańców Domu Pogodnej 

Jesieni w Zakliczynie w okresie wzmożonego reżimu sanitarnego”, która stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszej procedury. 

 

 


