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  PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY po zhoršení epidemiologické situace, 4. verze 

1. Návštěvy v Domově jsou možné při dodržování přísných preventivních opatření níže, na základě Mimořádného 
opatření MZ a doporučení MPSV; 
 

2. Doporučená pravidla budou vyvěšena u vchodu do Domova a uveřejněna na našich webových stránkách, 
prosím, přistupujme k nim svědomitě; 
 

3. Návštěvu je možné vykonat pouze v počtu 2 osob k jednomu klientovi ve stejném čase na jednom patře; 
provoz recepce bude nadále zaměřen hlavně na reservace návštěv, prevenci nákazy a dodržování 
preventivních opatření – tel. recepce 731619750 a 377310420;  
 

4. Snižte frekvence návštěv. 
 

5. Vzhledem k opatřením bude nadále každá návštěva hlášena a zapsána do Knihy návštěv vč. aktuálního 
kontaktu, z důvodu případného trasování a za podmínek GDPR; 
 

6. Při vstupu do areálu vám bude změřena teplota, nad 37°C bude návštěva zakázána; 
 

7. Návštěva bude dotazována, zda se v posledních dnech nesetkala s osobou pozitivně testovanou na Covid-19, 
a zda nemá příznaky spojené s onemocněním; 
 

8. Recepce informuje dané patro a doporučí prostor pro návštěvu. Pokud je to možné, využívejte zahradu 
domova, případně chodby. U ležících klientů, jejichž zdravotní stav neumožňuje pobyt mimo pokoj, bude 
návštěva samozřejmě na pokoji, za zvýšených hygienických pravidel (ve dvoulůžkovém pouze návštěva 
jednoho z obyvatelů pokoje a s použitím paravánu či žaluzie);  
 

9. Vnitřní prostory využívejte max. do 60 min. Při příchodu i odchodu se ohlaste zaměstnanci na daném patře. 
 

10. Věci donesené klientovi doporučujeme nadále vydezinfikovat u vchodu na stolečku; 
 

11.  Po celou dobu pobytu v Domově musí mít návštěva zakrytá ústa a nos rouškou a musí udržovat bezpečný 
odstup od ostatních osob v domově; 
 

12. Klient může mít roušku i ochranný štít při kontaktu s návštěvou, v případě potřeby zajistí personál; 

 
13. Po každé návštěvě recepční provede dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce návštěvy prostředkem 

s virucidním účinkem. V místnosti bude vyvětráno; 

 

Zmiňovaná doporučení jsou prostředky prevence pro nás všechny. Děkujeme za pochopení. 
Individuálním přáním a potřebám jsme naklonění, neváhejte se na nás s důvěrou obracet. Naše 
pečlivost může předejít předčasnému uzavření domova pro návštěvy! 
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