
ZÁSADY NÁVŠTĚV
V DOMOVĚ PRO SENIORY V BYSTRÉM A V DOMOVĚ DŮCHODCŮ V POLIČCE 

OD 25.5.2020 DO ODVOLÁNÍ

1. Plánování návštěvy předem: 

a. návštěvník  si  návštěvu  u  klienta  REZERVUJE  na  KONKRÉTNÍ  den  a  čas,  dostatečně

dopředu (nejlépe 48 hodin předem), na víkend nejpozději  v pátek v 11:00 hod, a to

telefonicky.

b. Plánování  návštěv  je  možné  výhradně  na  tomto  telefonním  čísle  se  sociální  nebo

administrativní pracovnicí, a to v pracovní dny –po-pá,  9:00 – 11:00 hodin: 

i. Bystré- 739 024 421

ii. Polička-603 298 669

2. Frekvence návštěv: 1 návštěva u klienta za týden

3. Délka návštěvy: maximálně 45minut 

4. Návštěvníkem  může  být  pouze:  blízka  osoba-  opatrovník,  důvěrná  osoba,  přímý  rodinný

příslušník, nejbližší osoba, v počtu maximálně 4 určených osob na klienta

5. Počet návštěvníků: je omezen na dvě dospělé osoby  

6. Návštěvní doba: 

a. V dopoledních hodinách od 9-11 hodin, v odpoledních hodinách od 13-16 hodin, 

7. Místo návštěvy:

a. zahrada/terasa, návštěvní místnost

b. Pracovník zavede návštěvníka na místo určené pro návštěvu.

c. Návštěvník se nesmí samostatně pohybovat po zařízení.

d. Po skončení návštěvy odvede pracovník návštěvníka k východu.

8. Hygienické zásady:

a. Před vstupem do Domova (v zádveří) bude návštěvníkům změřena tělesná teplota.

b. Návštěvník bude používat Ochranné prostředky (OOPP):

i. Sám  si  zajistí  prokazatelně  čisté-nepoužité  jednorázové  rukavice  a  čistou-
nepoužitou roušku. 

ii. Balíček s     ochrannými OOPP si může návštěvník zakoupit v     Domovech,   v případě
zakoupení balíčku s OOPP si připraví hotovost 30Kč .

  BEZ OCHRANÝCH PROSTŘEDKU, NEBUDE NÁVŠTĚVĚ UMOŽNĚN VSTUP DO DOMOVA.



c. Návštěvník použije dezinfekci na ruce v zádveří Domova, před vstupem do Domova.

d. Návštěva  předá  případný  balíček  pro  klienta  pracovníkovi,  ten  jej  odnese  a  obsah

vydezinfikuje  (balíček  nesmí  obsahovat  nedezinfikovatelné  předměty  a  jídlo  domácí

výroby).

e. Návštěva si vydezinfikuje ruce a nasadí čisté ochranné pomůcky.

f. Návštěva odchází s pracovníkem za klientem.

g. Návštěvník dodržuje rozestup od ostatních návštěvníků a klientů minimálně 2 metry.

h. Návštěvník po celou dobu návštěvy používá ochranné pomůcky.

i. Klient má po celou dobu návštěvy nasazenou roušku.

9. Každý návštěvník podepíše prohlášení:

a. Před návštěvou potvrdí návštěvník svým podpisem, že:

 Nemá, a v uplynulých třech týdnech jsem neměl/a příznaky onemocnění COVID 19- respirační

potíže, zvýšená TT nad 37°C, suchý kašel, dušnost, zažívací potíže, ztráta čichu a chuti,

 nemá aktivní onemocnění Covid 19,  

 nesetkal/a se s nikým pozitivním na Covid 19, nebyla na něj nebo na jemu blízkého člověka 

z toho důvodu uvalena karanténa, 

 během uplynulých tří týdnu nepobýval/a V ZAHRANIČÍ. 

b. Bude dodržovat hygienická opatření a Zásady návštěv v Domově (používání ochranných 

pomůcek, zákaz pohybu po Domově bez doprovodu personálu, aj.-viz zásady návštěv)

Tato opatření jsou nastavena za účelem ochrany vašich drahých příbuzných, prosíme vás o jejich

dodržování.  Někomu z vás  by  se  mohla  zdát  tato  opatření  jako  přísná,  bohužel  neznáme míru

rizika,  zvolili  jsme tedy  cestu  vyšší  ochrany,  tak  abychom se co  nejvíce  vyvarovali  případného

nebezpečí, které našim křehkým klientům hrozí. 

Omezený čas návštěv a dopředu plánované návštěvy, zamezí většímu počtu návštěvníků v zařízení

v jeden  čas,  naskytne  možnost  připravit  klienty  na  návštěvu  předem,  umožní  včasné  zrušení

návštěvy v případě změny ve zdravotním stavu klienta nebo návštěvníka a umožní lepší dodržování

hygienických zásad.

Věříme,  že  vše  společně  ve  zdraví  překonáme  a  budeme  se  i  přes  všechna  opatření  těšit  ze

setkávání. 
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