KLIENTIDE KÜLASTAMISE KORD ALATES 01.06.2020
Mida peab teadma klienti külastades?
Lähedaste inimeste toetus on oluline ja külastus hooldekodus viibiva kliendi juurde mõjub
positiivselt. Enne külastust soovitame võimalusel kliendiga kokku leppida, kas ta soovib külastamist
ja uurida, mida oleks vaja kaasa tuua.
Oma külastuse aeg palume registreerida üks tööpäev enne külastust Iru Hooldekodu info telefonil
6062802 kella 8.00-12.00 või saata kiri e-posti aadressil: iruadmin@iruhk.ee .
Külastusaeg töö- ja puhkepäevadel on kella 10.00-12.00 ja 14.00-16.00.
Külastusaeg voodihaige kliendi juures toas on max 30 minutit, külastusaeg õuealal max 1 tund.
Iga kliendi juurde on lubatud 1 külaline korraga.
Lähedastele saab pakke jätta info juures olevale lauale kella 10.00-16.00.
Kliendile ei ole soovitatav tuua sööki ja jooki, mis võib kiiresti rikneda. Riknenud toit visatakse
töötajate poolt ära.
Et mitte ohtu seada klientide tervist, siis palume kliente külastada vaid juhul, kui Te olete terve.
•
•
•

Palume klienti kindlasti mitte külastada kui:
Teil on ülemiste hingamisteede viirusnakkuse tunnused, sh köha ja nohu, oodake kuni Teie
tervenemisest on möödunud vähemalt 72h (3 ööpäeva).
Teil esineb kõhulahtisust.
Teie pereliige, lähedased või töökaaslased on juba haigestunud.

Klienti külastama tulles palun:
• Puhastada hooldekodusse sisenemisel antiseptikumiga käed ja panna ette kaitsemask.
• Seejärel esitada infotöötajale tervisedeklaratsioon, mida saate täita infos. Tervisedeklaratsiooni
võite täita ka kodus ning selle hooldekodusse tulles kaasa võtta või saata digitaalselt allkirjastatuna
külastuspäeval iruadmin@iruhk.ee aadressile, deklaratsiooni leiate siit.
•

Hooldekodusse tulles tuleb täita tervisedeklaratsioon. Mis see on?
Hooldekodusse sisenedes palume täita tervisedeklaratsiooni. Deklaratsioonis tuleb vastata neljale
küsimusele: kas Teie või keegi Teie leibkonnast on viimase 14 päeva jooksul kokku puutunud
COVID-19 haigega, kas Teil esineb haigussümptomeid (palavikku üle 37,5° C, köha, kurguvalu,
hingamisraskuseid, õhupuudust, häälekähedust, nohu või ninakinnisust, kurguvalu, lihasvalu,
väsimust, maitse- ja lõhnatundlikkuse kadu), kas Teil on varasemalt tehtud COVID-19 test, mille
vastus oli positiivne, kas Teie või keegi Teie leibkonnast on viimase 14 päeva jooksul viibinud
välisriigis.
Millised piirangud hooldekodus kehtivad?

• Iseseisvalt ja ratastooliga liikuvate klientidega saab kohtuda aias.
• Voodihaigete kliendi juurde võib minna nende tuppa.
• Mitte kasutada istumiseks kliendi voodit ega asetada isiklikke asju põrandale, voodile või öökapile.

Milliseid erinõudeid tuleb hooldekodus järgida?
• Palume järgida 2+2 reeglit, hoidke teiste inimestega vähemalt kahemeetrist vahet.
• Külastuse ajal kandke kaitsemaski.
• Järgige hügieenireegleid: desinfitseerige või peske regulaarselt käsi. Ärge puudutage nägu, silmi
või suud pesemata kätega.

