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ZÁKAZ NÁVŠTĚV V Domově sv. Zdislavy s platností k 5. 11. 2021 

Vážení rodinní příslušníci, přátelé a známí našich klientů, 

vzhledem ke stále se zhoršující epidemiologické situaci v okrese Opava a přibývajících případů 

přenášení viru SARS-CoV-2 i prostřednictvím očkovaných osob, jsme se na doporučení Krajské 

hygienické stanice, územní pracoviště Opava rozhodli vydat na přechodnou dobu zákaz návštěv 

v Domově pro seniory sv. Zdislavy.  

Zákaz návštěv platí od 5. 11. do odvolání. Předpokládaná doba je 14 dnů až 3 týdny. Skutečná doba 

se však bude odvíjet od vývoje epidemiologické situace v okrese Opava. Budeme Vás informovat.  

Zákaz platí jak pro vstup návštěv do prostorů Domova, tak i pro setkávání ve venkovním prostředí, 

popř. pobyty v domácím prostředí.  

Pro komunikaci se svými blízkými můžete opět využívat telefonických hovorů nebo videohovorů, 

jež pro Vás rádi zprostředkujeme. 

Pro telefonické hovory je připraveno telefonní číslo: 734 211 248, je k dispozici jak pro příjem 

hovorů, tak pro volání (popř. můžeme k hovorům zprostředkovat použití vlastních mobilních 

telefonů klientů). 

Pro videohovory, prosím, využívejte telefonní číslo 775 899 249 (je nutné mít nainstalovanou 

aplikaci WhatsApp). 

V případě obou typů komunikace Vás prosíme o pochopení – v našem zařízení je 22 klientů, všichni 

zaměstnanci jsou pracovně vytížení. Při telefonování většina klientů potřebuje asistenci. Proto je 

nutné si rezervovat čas pro telefonický kontakt, nebo videohovor s klientem, který je prováděn přes 

zařízení Domova. Lze si domluvit konkrétní termín dlouhodoběji (např. každé pondělí v 15 hod.). 

Zprostředkovanou komunikaci, prosím, omezte na max. 2 hovory za týden.  

Rezervace hovorů a videohovorů na tel. čísle: 733 694 051. 

V případě vážného důvodu může být návštěva individuálně povolena. Nutné je schválení vedoucí 

Domova – tel. 730 575 975. 

Děkujeme za pochopení zavedeného opatření. Snažíme se jím chránit Vaše blízké a nepříznivou 

epidemiologickou situaci zvládnout v jejich prospěch.  

                 S přáním pevného zdraví  

      Mgr. Daniela Horáková, vedoucí domova

       


