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AKTUÁLNÍ PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ V DOMOVĚ  
SV. ZDISLAVY ke dni 13. 10. 2020 

 
Vážení rodinní příslušníci, přátelé a blízcí uživatelů služby Domov pro seniory  
sv. Zdislavy, 
 
na základě aktuálně vydaných usnesení vlády vás tímto chceme podrobněji 
informovat o zavedených opatřeních.  
 
Na základě usnesení vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 č. 998, o přijetí krizového 
opatření v souvislosti s potlačením epidemie virového onemocnění COVID-19, 
byl v našem zařízení s účinností od 9. 10. 2020 zaveden Zákaz návštěv. 
 
Je možné udělit výjimku ze zákazu. A to u uživatelů s omezenou svéprávností, u 
uživatelů se zdravotním postižením, u uživatelů, kde to vyžaduje jejich psychický 
stav či sociální situace, a u uživatelů v terminálním stádiu nevyléčitelného 
onemocnění. Výjimku posuzuje tým pracovníků (lékař, popř. psychiatr, vedoucí 
přímé péče, sociální pracovník a vedoucí služby) a uděluje ji vedoucí služby nebo 
statutární zástupce.  
 
Na základě usnesení vlády ČR č. ze dne 12. 10. 2020 s č. j. OVA 1206/2020,  
a usnesení vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 č. 1029 je dále uživatelům naší služby 
zakázáno vycházet mimo objekt či areál zařízení domova pro seniory. Zákaz 
vycházení se nevztahuje na areál zařízení (zahrada, dvůr). 
  
Zákaz vycházení se netýká situací, kdy je nutné, aby uživatel navštívil lékaře či 

zdravotnické zařízení, účastnil se jednání soudů či dalších institucí veřejné 

správy, kde je vyžadována účast osoby, na základě jiných právních předpisů. 

Zákaz vycházení se také netýká situací, kdy by tímto opatřením mělo dojít  

k závažnému ohrožení života a zdraví uživatelů sociálních služeb. Jedná se 

zejména o situace, kdy psychický a zdravotní stav vyžaduje pravidelné vycházky 

nebo kdyby došlo tímto opatřením k závažné zdravotní újmě uživatele. V praxi 

to může být např. účast na pohřbu osoby blízké. 

 

Výjimku ze zákazu vycházení z důvodu psychického stavu a zdravotní stavu 

posuzuje s uživatelem praktický lékař, nebo psychiatr, a to ve spolupráci 
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s odpovědnými zaměstnanci domova (vedoucí domova, vedoucí přímé péče, 

sociální pracovnice). Udělení výjimky potvrzuje vedoucí domova, nebo statutární 

zástupce.  

Zákaz návštěv a zákaz vycházení je vydán po dobu trvání nouzového stavu. 

   

Pro ochranu našich klientů před virovým onemocněním COVID-19 se snažíme 

dělat maximum. V tomto týdnu jsme provedli polymerovou desinfekci celého 

objektu (v pořadí již druhou), všichni pracovníci nosí odpovídající osobní 

ochranné pracovní prostředky, je pravidelně sledován jejich zdravotní stav  

a měřena tělesná teplota. Doposud nebyl žádný zaměstnanec v karanténě  

a všichni jsou zdraví. Taktéž zdravotní stav všech klientů je pravidelně sledován, 

příznaky nemoci COVID–19 se neprojevují u žádného z nich, jejich psychický stav 

je dobrý.  

V případě potřeby bližších informací můžete volat na mob.730 575 975, nebo 

733 694 051.  

 
 

   S přáním pevného zdraví     

   Mgr. Daniela Horáková, vedoucí domova 

 

 

 


