
Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich klientů, 

na základě rozhodnutí vlády ČR o rozvolnění opatření v sociálních službách zavedených kvůli pandemii COVID – 19 jsou dle aktuálního plánu od 25.5.2020 povoleny návštěvy v pobytových 

sociálních službách. Dále k 8. červnu bylo umožněno odcházet klientům na procházky mimo areál Domova, či na propustku domů. Tento týden přišla další vlna rozvolnění, které bychom 

rádi opět využili i my. Nadále jsme povinni dbát zajištění bezpečnosti a stanovit hygienicko-epidemiologická opatření k zabránění šíření infekčního onemocnění Covid-19 uvnitř našeho zařízení. 

V prvním dopise jsem Vás prosila o spolupráci a respekt k našim opatřením, za což Vám všem velice děkuji, že se tak děje. Jako ředitelka organizace jsem stanovila NOVÁ pravidla 

návštěv: 

1) Od soboty 20.6. se již nebudete muset dopředu na návštěvu hlásit a domlouvat si termín. 

2) Nadále upřednostňujeme, aby návštěvy probíhaly na zahradě, nebo při nepřízni počasí v jídelně. 

3) Nadále budou návštěvy probíhat v režimu maximálně dvě dospělé osoby, nebo jedna dospělá osoba a nezletilá osoba nad 15 let na jednoho klienta ve stejný čas. Děti do 15 let se do 

limitu nepočítají.  

4) Osoby cizí spolubydlícímu klientovi musí dodržovat minimálně 2 metry odstup.  

5) Návštěvy budou probíhat v čase od 14:00 do 18:00 hodin. Doporučujeme nepřesáhnout 1 hodiny délky návštěvy. Prosíme o domluvu v rámci rodin, tak abyste se prostřídali v rámci dní, 

a ne v rámci jednoho dne. 

1) Již jste si zažili, že kontakt s Vašimi nejbližšími musí probíhat co možná nejbezpečnějším způsobem, proto budeme nadále:  

 každé navštěvující osobě bude na patře změřena teplota  

 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. Bezinfekčnost bude volně dostupná u vchodu 

do Domova, vyplněnou jí pak každý předá na patře sestře nebo pečovatelce/pečovateli (ten také provede kontrolu teploty)  

 dále bude každá návštěva zapsána do knihy návštěv. Každé patro bude mít svojí knihu návštěv (přízemí=2.patro) 

 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 

 návštěva se s klientem nebude procházet po Domově, pouze v zahradě. 

2) 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.  

V případě změny v nastavení pravidel budete dopředu informováni. 

V Praze dne 16.6.2020                                                                                                                                                                                         Petra Gabriel Lojdová, ředitelka organizace 

 

 



 

 


