Zalecenia Pflege zu Hause Küffel
dotyczące testu na koronawirusa

Drodzy Klienci,
Nawet, jeśli wszyscy przyzwyczailiśmy się do nowych warunków życia i zintegrowaliśmy je z naszym codziennym życiem,
nie oznacza to, że ryzyko związane z COVID-19 już nie istnieje. Dlatego chcielibyśmy ponownie poinformować Państwa
o naszych nadal obowiązujących zaleceniach dotyczących procesów opieki.
Jeżeli opieka w środowisku domowym świadczona jest przez opiekuna np. z Polski, radzimy przebadać opiekuna przed
rozpoczęciem pracy – zaraz po przyjeździe do Niemiec. Wdrożenie tego w praktyce wymaga Państwa pomocy w postaci koordynacji całego procesu i wsparcia finansowego. Najlepiej jeszcze przed przyjazdem opiekuna sprawdzić, gdzie
opiekun może zostać przebadany natychmiast po przybyciu. Wszyscy nasi partnerzy starają się obecnie przed wyjazdem
w kraju pochodzenia poddać testowi swoich opiekunów. Jednak w Europie Wschodniej nie ma jeszcze wystarczających
możliwości w tym zakresie.
Proszę skonsultować ze swoim opiekunem w firmie Pflege zu Hause Küffel, czy oczekiwany opiekun został już przebadany przed wyjazdem i / lub czy Państwo, jako klient, życzycie wykonania testu natychmiast po przyjeździe.
Jeśli życzycie sobie Państwo wykonanie test natychmiast po przyjeździe, należy poczynić następujące przygotowania: Proszę upewnić się, że można odizolować opiekuna od razu po przyjeździe (własny pokój, w tym własna toaleta
lub mieszkanie zewnętrzne) oraz, że otrzyma on szybki dostęp do testu. Wskazówka: Jeśli zleci się wykonanie testu
bezpośrednio w laboratorium, wynik będzie dostępny w ciągu kilku godzin. Opiekun może rozpocząć pracę dopiero po
otrzymaniu negatywnego wyniku testu. Na okres samoizolacji, osoby bez objawów mogą opuszczać „izolatkę” tylko
w uzasadnionych przypadkach i zawsze mieć zakryte usta i nos. W każdym przypadku należy unikać kontaktu między
opiekunem a osobą wymagającą opieki. Gospodarstwo domowe musi we właściwy sposób zapewnić opiekunowi odpowiednie zaopatrzenie w żywność i napoje. Jeśli wynik testu jest pozytywny, należy złożyć raport do właściwego
wydziału zdrowia. Wydział zdrowia omówi następnie z Państwem i danym opiekunem kolejne kroki.
Należy pamiętać, że negatywny wynik testu odzwierciedla chwilę obecną, przyczyniając się do zminimalizowania ryzyka. Nie ma 100% ochrony przed możliwą infekcją.
Proszę zwrócić uwagę, że dni izolacji i oczekiwania na wynik testu również liczą się jako czas pracy, za który Państwo
musicie zapłacić. Koszt testu na koronawirus wynosi od około 80 do 150 euro. Należy się upewnić, że jest to test na
wykrycie wirusa, a nie test na przeciwciała. Osoby z objawami powinny wezwać pogotowie ratunkowe, aby badanie
można było przeprowadzić w domu. W żadnym wypadku nie wolno bez uprzedniej konsultacji pójść do lekarza z objawami podobnymi do przeziębienia.
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Modelowe rozporządzenie w sprawie środków kwarantanny dla przyjeżdżających i wyjeżdżających podróżnych w celu
zwalczania koronawirusa, przyjęte przez rząd federalny 14 października 2020 r., wyraźnie reguluje (§ 2 ust. 3 zdanie 1 a,
str. 6 powyżej), że między innymi: „24-godzinny personel opiekuńczy” nie podlega przepisom dotyczącym kwarantanny.
Dalsze informacje na temat powyższego rozporządzenia można znaleźć tutaj.
Życzymy Państwu z głębi serca wszystkiego najlepszego i prosimy o zachowanie zdrowia!

Państwa zespół z Pflege zu Hause Küffel
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