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PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY KLIENTŮ 

Platnost od: sobota 10. 10. 2020 

Možnost rezervace termínu návštěvy od: středa 7. 10. 2020 

1. Režim návštěv se řídí Mimořádným opatřením ministra zdravotnictví ČR, které je přílohou č. 4 k 

usnesení vlády ČR č. 555 ze dne 18. 5. 2020 a opatřeními Domu pokojného stáří NADĚJE uve-

denými níže. 

2. U každého klienta je povolena jedna návštěva týdně (v počtu maximálně dvou osob). Čas ná-

vštěvy je omezen na 45 minut. 

3. Na návštěvu ke klientovi je nutné si předem zarezervovat termín u sociální pracovnice na tele-

fonním čísle 775 868 262, a to výhradně v pracovní dny v době od 11:00 do 12:00 hodin a od 

14:00 do 15:00 hodin. Návštěva je domlouvána na konkrétní den a je omezena na maximální po-

čet deseti návštěv v zařízení u různých klientů za jeden den.  

4. Pro jednu návštěvu (konkrétní osoby) je možné rezervovat termín návštěvy pouze pro jeden ná-

sledující týden. 

5. Záměnu osob nahlášené návštěvy (např. při změně zdravotního stavu návštěvy) lze zajistit telefo-

nicky na výše uvedeném čísle, o víkendu pak přímo na recepci podáním informace, za jakou kon-

krétní osobu předem nahlášené návštěvy, je příchozí návštěva zaměněna. 

6. Návštěvy jsou povoleny pouze v době od 9:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 17:00 hodin. Kon-

cový čas je vždy uvažován jako nejzazší čas, kdy musí být návštěva ukončena. 

7. Velmi prosíme rodiny a návštěvy, které mohou, aby upřednostnily návštěvu u klienta v týdnu před 

víkendovými dny. A to proto, aby o víkendu mohly své blízké navštívit osoby, pro které je ná-

vštěva v týdnu neuskutečnitelná (např. z důvodu dojíždění, pracovního vytížení nebo zdravotního 

stavu). 

8. Pro návštěvy je nově povinností chránit si nos a ústa JEDNORÁZOVOU rouškou nebo respiráto-

rem. V případě potřeby lze jednorázovou roušku zakoupit od recepčního. 

9. Důrazně žádáme každého, kdo si je vědom, že přišel nebo mohl přijít do styku s nákazou COVID-

19, aby návštěvu zrušil a odložil po dobu nejméně 10 dní. 

10. Návštěvy jsou povoleny v režimu maximálně dvě osoby na jednoho klienta ve stejný čas. Výjimky 

jsou možné pouze v odůvodněných případech (např. pokud navštěvující osoba potřebuje dopro-

vod). Návštěvy jsou umožněny i nezletilým osobám. Nezletilé osoby (0-18 let) jsou považovány 

za jednu osobu návštěvy – není tedy umožněn vstup např. jedné zletilé a dvěma nezletilým oso-

bám. 

11. Při návštěvě jsou udržovány odstupy mezi různými osobami, a to minimálně 2 metry. Kontakt 

mezi klientem zařízení a návštěvou na kratší vzdálenost je možný jen v odůvodněných případech 

a doporučuje se co nejkratší dobu. 

12. Každý návštěvník je povinen při každé návštěvě uvést jméno a příjmení své i jméno a příjmení 

navštěvované osoby, strpět změření teploty bezkontaktním teploměrem, po celou dobu návštěvy 

si chránit ústa a nos jednorázovou rouškou nebo respirátorem a před vstupem do budovy a při 

odchodu z ní provést dezinfekci rukou. 
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13. Každá návštěva je dále povinna při každé návštěvě vyplnit a podepsat formulář Čestné prohlá-

šení. Návštěvník je dále povinen informovat pracovníka recepce o svém odchodu ze zařízení. 

14. Zaměstnanci DPSN jsou oprávněni nevpustit do zařízení osoby s tělesnou teplotou vyšší než 37 

°C, viditelnými příznaky respiračního onemocnění, dále osoby, které neprovedly při vstupu dezin-

fekci rukou, nemají zakrytý nos a ústa jednorázovou rouškou nebo respirátorem, nepodepsaly 

formulář Čestné prohlášení týkající se jejich zdravotního stavu nebo porušují jakýkoli bod výše 

uvedených pravidel o návštěvách. 

15. Návštěvy je možné uskutečnit v bytových jednotkách klientů. Dále je možné návštěvu uskutečnit 

ve venkovních prostorech mimo zařízení, což je s ohledem na aktuální zdravotní stav klienta a 

povětrnostní podmínky doporučováno. Návštěva, která chce jít spolu s klientem ven, požádá re-

cepčního o přivedení klienta na recepci a dále do budovy nevstupuje. 

16. Návštěva klienta v preventivní izolaci (např. z důvodu zvýšené teploty, kašle) je do doby, než je 

znám výsledek RT-PCR testu zakázána. O preventivní izolaci je informována kontaktní osoba 

telefonicky. 

17. V průběhu návštěvy doporučujeme průběžné větrání bytové jednotky. 

18. Ubytování návštěvy v pokoji pro hosty není možné. 

 

Zavádění nových opatření nás netěší, ale s ohledem na vývoj epidemiologické situace v našem městě a 

okrese musíme k těmto krokům přistoupit, a z to důvodu ochrany zdraví nás všech a ve snaze o zacho-

vání co nejoptimálnější možnosti návštěv pro všechny naše klienty. 

 

Děkujeme za pochopení        Vedení DPS 

NADĚJE 

 
 

 

 


