
Návštěvní pravidla v Domově seniorů  

platná od 15. 6. 2020 

Vážené dámy, vážení pánové, 

abychom ochránili zdraví a život Vašich blízkých a v souladu se zněním Doporučeného 

postupu pro aplikaci návštěv u klientů v zařízeních sociálních služeb č. 10/2020 (vydalo 

MPSV) a pokyny Ministerstva zdravotnictví, musíme sistanovit závazná pravidla, na jejichž 

dodržování budeme trvat. Proto se s nimi dopředu seznamte a respektujte pokyny personálu. 

Z kapacitních důvodů Vám momentálně můžeme garantovat u jednoho klienta jeden 

návštěvní čas týdně.  

 

Co musíte udělat, aby Vám byla umožněna návštěva? 

- Návštěvu si musíte dopředu telefonicky objednat – tel. 581 650 207, 737 987 497 

v pracovních dnech v době od 6 do 14 hodin. 

- Návštěvní doba je stanovena každý den od 13 do 16 hod. 

- Jednoho klienta mohou najednou navštívit maximálně 2 osoby. 

- Návštěvní čas je stanoven na 20 minut. 

- Bude-li u klienta nařízena karanténa nebo izolace, nebude Vám návštěva 

umožněna. 

Kam a kdy se dostavíte? 

- K služebnímu vchodu 2. 

- 15 minut před domluveným časem návštěvy. 

Co po Vás bude pracovník Domova požadovat? 

- Před vstupem do budovy Vám bude změřena tělesná teplota a budete dotázán/a na 

přítomnost příznaků, které by signalizovaly nákazu koronavirem (kašel, rýma, bolest 

v krku, dušnost apod.). Bude-li vám změřena tělesná teplota vyšší než 37 °C, nebo 

bude u Vás zjištěn výše uvedený příznak, nebude Vám návštěva umožněna. 

- Před vstupem do budovy musíte podepsat Čestné prohlášení o bezinfekčnosti a 

Souhlas s podmínkami návštěvy. Za nezletilou osobu dokumenty podepíše 

doprovázející dospělá osoba. 

- Budete si muset ošetřit ruce dezinfekcí a dostanete od personálu novou roušku, 

kterou při odchodu odevzdáte. V budově nesmíte používat roušku, kterou jste měl/a 

na ústech před příchodem do zařízení. 

Kde se návštěva uskuteční? 

- Ve vyhrazené místnosti Domova seniorů (velká společenská místnost ve vestibulu), 

kde budete od sebe 2 metry vzdáleni a kam Vás doprovodí službukonající personál. 



- V jeden čas se zde mohou uskutečnit 3 návštěvy, které budou od sebe odděleny 

omyvatelnými paravány. 

- Pokud je klient trvale upoután na lůžko, nebo jeho aktuální zdravotní stav 

neumožňuje jeho účast ve vyhrazené návštěvní místnosti, bude Vám návštěva 

umožněna v jeho pokoji. V takovém případě budete od klienta vzdáleni 2 metry. 

 

Co musíte dodržovat během návštěvy? 

- Nesundávat roušku ani se nepohybovat po místnosti, či pokoji (z těchto důvodů 

zvažte, zda jste schopni zajistit tyto podmínky u malých dětí). 

- Pokud se návštěva uskutečňuje v pokoji klienta, musíte mít po celou dobu roušku a 

ochranný plášť (těmito pomůckami Vás vybaví personál). 

- Nedotýkat se klienta. 

- Je-li to nezbytně nutné je tělesný kontakt minimální a proběhne v co nejkratším 

čase. 

- Během návštěvy nesmíte nic jíst ani pít. Rovněž nemůžete klientovi podávat nápoje 

a pokrmy. Konzumace nápojů a potravin, které můžete klientovi donést, proběhne 

po ukončení návštěvy. 

Můžete se samostatně pohybovat mimo návštěvní místnost nebo v pokoji 

klienta, u kterého jste na návštěvě? 

- Ne! 

- Budete-li potřebovat navštívit sociální zařízení, bude Vám to umožněno na toaletách 

vyčleněných pro návštěvníky ve vestibulu Domova seniorů (musí Vás doprovodit 

personál). Nesmíte použít sociální zařízení vyhrazené pro klienty. 

- Po ukončení návštěvy Vás personál doprovodí k východu (služební vchod v pavilonu 

2). 

Děkujeme, že dodržujete výše uvedená pravidla. Doufáme, že se nám je podaří v řádu dní, 

případně týdnů, zmírnit, či se úplně vrátit do běžného režimu. 

 

V Hranicích dne 12. 6. 2020 

Simona Hašová 

Ředitelka  

  


