
 

 

 

 
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD 
 
  
1. Návštěvní doba je denně od 9.00 do 20.00 hod. Ve výjimečných případech a po 

dohodě s vedoucím směny, lze dohodnout návštěvu i mimo vymezenou dobu. 
2. Návštěva svou přítomnost nahlásí přítomnému zdravotnímu personálu. 
3. Návštěva se chová ohleduplně vůči ostatním klientům a respektuje případná 

upozornění či omezení ze strany zdravotního personálu, která jsou v zájmu 
klientů. 

4. V mimořádných případech (např. chřipková epidemie) si poskytovatel služeb 
vyhrazuje právo na omezení nebo úplný zákaz návštěv. 

5. Návštěva nesmí vstupovat do zařízení, pokud je sama nakažena infekční nemocí. 
6. Návštěva nevjíždí vozidlem do areálu ani parkováním nebrání ve vjezdu jiných 

vozidel. Vjezd a parkování vozidla může ve výjimečných případech povolit ředitel 
nebo zdravotní personál. 

7. Návštěva se zdržuje na pokoji klienta nebo na místech veřejně přístupných. 
Návštěva se pohybuje výhradně po zpevněných plochách. 

8. Návštěvě není dovoleno manipulovat s jakýmkoliv technickým zařízením 
v objektu. Pokud chce použít schodišťovou plošinu nebo schodolez, musí k tomu 
přivolat personál. 

9. Návštěvě se nedoporučuje vnášet do zařízení alkohol a potraviny podléhající 
zkáze, pokud nejsou určeny k okamžité spotřebě. 

10. Návštěva nesmí vnášet do zařízení střelné a chladné zbraně, pyrotechnický 
materiál, omamné, psychotropní látky a jedy. 

11. Návštěvě je zakázán vstup se zvířaty do areálu zařízení. 
12. Návštěva nesmí kouřit ve vnitřních prostorách domu. Kouření je povoleno pouze 

ve vyhrazených venkovních prostorách, tj. u domu č. 1 a 5. 
13. Návštěvě je zakázáno vynášet nádobí, příbory a prádlo, pokud nejsou osobním 

vlastnictvím klienta. 
14. Návštěva nesmí poškozovat majetek klientů a majetek poskytovatele služeb; za 

způsobenou škodu nese plnou odpovědnost. 
15. Pokud návštěva zpozoruje zhoršení zdravotního stavu u klienta, kterého 

navštívila, přivolá okamžitě zdravotní personál. Volat lze prostřednictvím interního 
telefonu, umístěného v přízemí domu a vytočením č. 13. 

16. Návštěvě je ve výjimečných situacích umožněn nocleh v zařízení. 
17. Návštěva respektuje Domácí řád a pokyny personálu. 
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