
Vážené rodiny a blízcí našich klientů, 
 
dovolte, abych Vám předala aktuální informace ohledně režimu návštěv v době, kdy je hlavní město Praha zařazené do oranžového stupně 
pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví. 
 

1) Nadále upřednostňujeme, aby návštěvy probíhaly na zahradě, nebo při nepřízni počasí v jídelně. 
2) Návštěvy jsou povoleny v počtu nejvýše dvou osob u jednoho klienta ve stejný čas.  
3) Pokud návštěva probíhá na pokoji musí osoby cizí spolubydlícímu klientovi dodržovat minimálně 2 metry odstup.  
4) Návštěvy nadále probíhají v čase od 14:00 do 18:00 hodin. Prosíme Vás o dodržení 1 hodiny délky návštěvy. Dále Vás žádáme o dodržení 

ukončení návštěv v 18 hodin. V 18 hodin bude budova uzamčena službou, proto upozorňuji všechny přicházející návštěvy v 17:30, že budou 
mít po vyplnění bezinfekčnosti pouze minimální čas k navštívení svého blízkého. 

5) Již jste si zažili, že kontakt s Vašimi nejbližšími musí probíhat co možná nejbezpečnějším způsobem, proto budeme nadále:  
 každé navštěvující osobě měřit teplotu 

 pokud bude mít navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C nebo pozitivní příznak nemoci, bude návštěva zakázána 
 každá navštěvující osoba u vstupu vyplní čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Za nezletilou osobu vyplní doprovázející dospělý.  
 dále bude každá návštěva zapsána do evidenční knihy návštěv. 
 každá navštěvující osoba musí mít roušku a při vstupu do budovy a odchodu z budovy si bude dezinfikovat ruce. Při vstupu do 

budovy si nadále dezinfikujte obuv, dezinfekční rohož (žíněnka) bude na stejném místě, nad ní je umístěna dezinfekce rukou. Roušku 
si ponechte nasazenou po celou dobu návštěvy, i v případě návštěvy na zahradě. 

 návštěva se s klientem nebude procházet po Domově, pouze v zahradě. Návštěva se nebude stýkat s ostatními klienty. 
6) Doporučuji návštěvám, aby neopouštěly s klienty zařízení, ani propustky na jeden a více dní nedoporučuji. 
7) Žádáme návštěvníky, aby před návštěvou našeho domova zvážili omezení svého pobytu v místech, kde dochází k velkému shluku lidí. 

Pokud je to možné, žádáme návštěvníky, aby odložili návštěvu kina, divadla, dalších veřejných a kulturních akcí a obchodních center. Tímto 
se sníží riziko přenosu nákazy pro klienty našeho domova.  

Předem velice děkuji za zodpovědnost, s jakou přistupujete k jednotlivým opatřením a za jejich dodržování.  
Jsme na počátku podzimní chřipkové epidemie a zároveň opět nabírá na síle koronavirus. Přístup každého z nás k těmto nemocem se různí, proto 
Vás tímto žádám o respekt vůči těm, kteří pociťují veliké obavy a mají strach z nákazy.  
 
Pojďme se všichni chovat tak, abychom si udrželi zdraví, a hlavně psychickou pohodu a abychom se opět nemuseli na několik měsíců odloučit. 
S přáním krásných podzimních dní a pevného zdraví. 
 
Petra Gabriel Lojdová, ředitelka                                                                                                                                      V Praze 10.9. 2020 



 
 


