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Od 1. 6. 2020 jsou v Domově pro seniory – Domov sv. Zdislavy povoleny návštěvy. Je však nutné 
dodržovat uvedená pravidla.  

PRAVIDLA NÁVŠTĚV 

Týden 1. 6. – 7. 6. 2020 

▪ Návštěvy mohou probíhat pouze ve venkovních prostorách – na zahradě Domova, v délce 

maximálně 1 hodiny, není možné opouštět areál Domova. Návštěva ve vnitřních prostorách je 

dovolena pouze výjimečně, a to u klientů, jejichž zdravotní stav neumožňuje pobyt venku (nutné 

schválení vedoucí domova). 

▪ Návštěva se musí dopředu ohlásit a rezervovat si čas (mob. 733 694 051), aby byli pracovníci 

schopni klienta na daný čas připravit k pobytu venku a nedocházelo ke kumulaci návštěv 

v jednom čase. 

▪ Návštěva musí mít po celou dobu roušku a nesmí provádět žádnou činnost, při které by si 

roušku musela sundat. 

▪ Po příchodu se návštěva musí ohlásit u hlavního vchodu. 

▪ Návštěva je povinna desinfikovat si ruce připraveným prostředkem, který je u hlavního vchodu. 

▪ Po příchodu je nutné vyplnit čestné prohlášení o bezinfekčnosti, za nezletilou osobu, popř. 

osobu s omezenou svéprávností dotazník vyplňuje zákonný zástupce nebo opatrovník, či jiná 

osoba určena opatrovníkem. A současně je nutné zodpovědět otázky personálu Domova týkající 

se možných příznaků nemoci Covid-19. Při opakované návštěvě již dotazník o bezinfekčnosti 

nevyplňujete, ale je nutné vždy zodpovědět dotazy zaměstnanců Domova na možné příznaky 

nemoci Covid-19. 

▪ Návštěvě je změřena tělesná teplota. Pokud tělesná teplota přesáhne 37,0 °C nebo bude mít 

návštěva příznak nemoci respiračního onemocnění, je návštěva zakázána.  

▪ Navštívený klient má roušku (pouze na základě nepříznivého zdravotního stavu a svolení 

vedoucí domova rouška u klienta nebude povinná). 

▪ Je nutné dodržovat odstup 2 metry od navštíveného klienta i ostatních osob.  

▪ Počet návštěvníků může být maximálně 2 dospělé osoby (vč. dětí) na jednoho klienta.  

▪ Po každé návštěvě musí být provedena desinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce návštěvníků, 

prostředkem s virucidním účinkem.  

▪ Návštěvou přinesené věci pro klienta je nutné předat personálu Domova, který věci nechá 24 

hod. ležet na určeném místě, popř. je desinfikují. Po uplynutí této lhůty věci předají klientovi. 

Z tohoto důvodu, prosím, nenoste jídlo, které by se mohlo zkazit, nebo jehož obal není možné 

desinfikovat. 

▪ V případě respiračního virového onemocnění klienta není návštěva možná. 

▪ V případě nedodržování stanovených pravidel může být návštěva vykázána. 
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Týden 8. 6. – 14. 6. 2020  

Platí všechna opatření uvedená u průběhu návštěv v týdnu od 1. 6. do 7. 6. 2020, A dále:  

▪ V odůvodněných případech, např. nepříznivé počasí nebo nepříznivý zdravotní stav klienta je 

možná návštěva v jednolůžkových pokojích, nebo ve společenské místnosti. Ve vícelůžkových 

pokojích je návštěva možná pouze tehdy, pokud s tím souhlasí ostatní obyvatele pokoje a tito 

jsou ochotni po dobu návštěvy tento pokoj opustit.  

▪ Návštěva se nezdržuje mimo pokoj navštíveného klienta a nesetkává se s jinými osobami. 

▪ V případě, že návštěva probíhá uvnitř budovy, je nutné po dobu trvání návštěvy větrání.  

Větrání probíhá i po odchodu návštěvy. Návštěva musí mít návleky na obuv, které dostane při 

příchodu. A musí si desinfikovat ruce při příchodu i odchodu z budovy. 

▪ V případě, že odstup 2 metrů není možné dodržet (např. u klienta upoutaného na lůžko), je 

návštěva povolena pouze v délce 15 minut.  

▪ Počet návštěvníků může být maximálně 2 dospělé osoby na jednoho klienta a v jedné 

místnosti. U vícelůžkových pokojů mohou být z tohoto důvodu návštěvy koordinovány. 

▪ V případě, že některý z klientů onemocnění virovým onemocněním Covid-19, nebo je 

podezření, že by touto nemocí mohl být nakažen, není u něj návštěva možná.  

▪ Návštěva není možná na pokojích a v části Domova, kde jsou klienti v karanténě nebo izolaci 

z důvodu podezření na onemocnění Covid-19, či probíhajícího léčení tohoto onemocnění. 

Omezení návštěv se nevztahuje na osoby v terminálním stádiu života.  

Upozornění:  

Dokončuje se výměna asfaltového povrchu před hlavním vchodem do Domova. V případě, že 

nebude možné vstoupit brankou, zvoňte na zvonek umístěný vlevo od branky, budete vpuštěni 

velkou bránou.  

Děkujeme za pochopení omezeného režimu návštěv. Snažíme se tím chránit klienty Domova – 

Vaše rodinné příslušníky, přátelé či blízké osoby.  

Stanovená opatření ohledně návštěv vychází z Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, ze 

dne 18. května 2020 a Doporučeného postupu č. 10/2020 vydaného Ministerstvem práce  

a sociálních věcí. Důvodem pro zavedení opatření je snížení rizika případného šíření onemocnění Covid-

19 v Domově pro seniory – Domově sv. Zdislavy.  

Vyhrazujeme si právo na změnu pravidel návštěv dle aktuálního vývoje epidemiologické situace či 

doporučení a nařízení MPSV a MZ ČR, Krajské hygienické stanice apod. 

Za Domov sv. Zdislavy, Mgr. Daniela Horáková, vedoucí domova 


