Covid-19 - zvýšená ochranná opatření – instrukce pro dárce
V souladu s šířením onemocnění Covid-19 Vás informujeme o následujících zvýšených ochranných opatřeních a
instrukcích pro dárce:
Před
návštěvou
centra

-

-

Při vstupu
do centra

-

-

K odběru se objednávejte pouze, pokud jste zcela zdraví a bez jakýchkoliv příznaků
chřipkového onemocnění, nebo pokud jste nebyli v posledních 4 týdnech mimo území ČR,
nejste v karanténě či v kontaktu s osobou v karanténě/pozitivní na Covid 19
Na každou vaši návštěvu dárcovského centra se objednejte přes web, mobilní aplikaci nebo
telefonicky -> Dárci bez objednávky nebudou přijati k odběru vůbec
Přicházejte prosím na přesně dohodnutý termín -> Dříve příchozí dárci budou muset počkat
před dárcovským centrem, pozdě příchozí nebudou přijati k odběru
Přicházejte prosím bez doprovodu a bez dětí -> Doprovod ani děti nebudou do centra vpuštěni
Před odběrem vypijte doporučené množství tekutin (min. 3 litry denně) -> během odběru totiž
nebude možné doplňovat tekutiny
NOVĚ – K odběru si připravte kromě průkazu dárce také občanský průkaz popř. pas za
účelem plnohodnotné identifikace
Před vstupem do dárcovského centra projdete vstupní zdravotní kontrolou (tzv. vstupním
CheckPointem), během které proběhnou následující úkony:
o Kontrola tělesné teploty dárce (< 37 °C)
o Povinná dezinfekce rukou dárce
o Vyplnění námi připraveného Potvrzení o bezinfekčnosti
o Sestřička vám předá propisku, kterou si ponechejte po celou dobu pobytu v centru u
sebe z důvodu nutného vyplnění dotazníku a převzetí hotovosti
o Podání nešumivé tablety Maxi-Kalz včetně 1 ks balené vody
o Převzetí nové jednorázové chirurgické roušky a její okamžité nasazení na ústa
 Tuto si ponecháte na ústech po dobu celého pobytu v centru
 Případné látkové roušky si budete moci uložit do skříňky v námi připraveném
igelitovém sáčku
Nepotřebné oblečení a tašky si následně uložíte do předem vyhrazených skříněk
Následně prosím využijte toaletu + umyjte si ruce a proveďte dezinfekci rukou

Pobyt na
recepci

-

Pobyt dárců bude významně omezen vzhledem k udržení dostatečných rozestupů
Barely s vodou budou odstraněné z hygienických důvodů
Časopisy budou odstraněné z hygienických důvodů
Propisky nebudou na recepci k dispozici. Jednu propisku vám předá k jednorázovému použití
sestřička při vstupní zdravotní kontrole na tzv. CheckPointu

Během
odběru

-

Kapacitu sálu jsme také významně omezili, abychom pro vás – naše dárce – zajistili
dostatečný rozestup (1,5 – 2 metry)
Každé lehátko a manžeta bude po každém dárci vydezinfikována
Před odběrem a během odběru nebudeme podávat žádné nápoje

Po odběru

-

-

Po ukončení odběru provedeme vyplacení finanční náhrady ve výši 700 Kč za každý úspěšný
odběr
o Převzetí peněz podepíšete propiskou, kterou jste obdrželi při vstupu do centra (tuto
si následně ponecháte jako malou pozornost od nás.)
Po ukončení odběru nebude bohužel možné z hygienických důvodů podávat kávu
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