
 

 

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY KLIENTŮ 

Platnost od: středa 22. 7. 2020 

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

sení vlády ČR č. 555 ze dne 18. 5. 2020 a opatřeními Domu pokojného stáří NADĚJE uvedenými níže. 

2. Návštěvy jsou povoleny pouze v době od 9:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 17:00 hodin. Koncový čas 

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

3. Čas návštěvy doporučujeme omezit na 1 hodinu. 

4. 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. 

5. 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 doprovod). Ná-

vštěvy 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 osobám. 

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

tem zařízení a návštěvou na kratší vzdálenost je možný jen v odůvodněných případech a doporučuje se 

co nejkratší dobu. 

7. Každý návštěvník je povinen při každé návštěvě uvést jméno a příjmení své i jméno a příjmení navštěvo-

vané osoby, strpět změření teploty bezkontaktním teploměrem, po celou dobu návštěvy si chránit ústa a 

nos čistou rouškou a před vstupem do budovy a při odchodu z ní provést dezinfekci rukou. 

8. Každá návštěva je dále povinna při každé návštěvě vyplnit a podepsat formulář Čestné prohlášení. Ná-

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

9. Zaměstnanci DPSN jsou oprávněni nevpustit do zařízení osoby s tělesnou teplotou vyšší než 37 °C, vidi-

telnými příznaky respiračního onemocnění, dále osoby, které neprovedly při vstupu dezinfekci rukou, 

nemají zakrytý nos a ústa čistou rouškou, nepodepsaly formulář Čestné prohlášení týkající se jejich 

zdravotního stavu nebo porušují jakýkoli bod výše uvedených pravidel o návštěvách. 

10. Návštěvy je možné uskutečnit v bytových jednotkách klientů. Dále je možné návštěvu uskutečnit ve ven-

kovních 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 recepčního o přivedení 

klienta na recepci a dále do budovy nevstupuje. 

11. 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. 

12. V průběhu návštěvy doporučujeme průběžné větrání bytové jednotky. 

13. Ubytování návštěvy v pokoji pro hosty není možné. 

Věříme, že výše uvedená opatření bude v co nejkratší době možné odvolat. Přesto všechny návštěvy žádáme o 

jejich zodpovědné dodržování, abychom společně udělali maximum pro ochranu klientů při zachování možnosti 

osobního kontaktu s jejich nejbližšími. 

Děkujeme za pochopení        Vedení DPS NADĚJE 

Aktualizováno ke středě 16.9.2020 

NADĚJE, POBOČKA VYSOKÉ MÝTO 

DŮM POKOJNÉHO STÁŘÍ 

NÁMĚSTÍ NADĚJE 731, 566 01 VYSOKÉ MÝTO 


