
 
Návštěvy v Domově V Podzámčí  

(Aktualizace od 6.7.2020) 

 

 

Palackého ulice (DZR a OS) 
 

Preventivními opatřeními, která jsme doposud zavedli, se nám podařilo zabránit proniknutí 

nákazy do zařízení a tím ochránit naše klienty i zaměstnance. Musíme si ale uvědomit, že 

virus se v populaci stále vyskytuje, riziko nákazy není nulové, a je třeba seniory i nadále 

chránit a chovat se obezřetně. Od 6.7.2020 platí aktualizovaná pravidla pro návštěvy a je také 

na Vás, jak nám pomůžete ochránit klienty a zaměstnance Domova V Podzámčí. 

 

1. Návštěvy: klienta můžete navštívit denně (PO-NE), a to od 13.00 do 16.30 hodin.  

Návštěvy se již předem nenahlašují pracovnicím!!! 

  
2. Je výhradně na poskytovateli, jaká epidemiologická opatření stanoví, případně 

v součinnosti s místním orgánem veřejného zdraví. 
 

3. Závazná jsou ustanovení mimořádného opatření 16214/2020 ze dne 29-6-2020, které 
stanoví, že na návštěvu mohou pouze 2 osoby, každá je dotazována na symptomy 
(dotazníkem), jejichž tělesná teplota nepřekročí 37,0 °C, preferují se venkovní 
prostory, používají se paravany atd. Samozřejmostí je použití dezinfekce a roušek.  

 

4. Kde:  

 preferujeme návštěvy na zahradě, v areálu: 1 hodinu 

 na pokojích: ½ hodiny, na 2lůžkových pokojích bude paraván. Po odchodu 

návštěvy bude pokoj vyvětrán a provedena dezinfekce povrchů-provádí 

pečující personál. 

 

5.  Každá návštěva (osoba) klienta vyplní při vstupu do budovy dotazník. Ve stejném 

čase lze připustit u klientů návštěvu nejvýše dvou dospělých osob. Nevstupujte do 

budovy s dětmi a zvířaty. 

 

6. Při vstupu do budovy Vám bude změřena teplota (pracovníkem Domova), která se 

nikde nezapisuje. Pouze v případě zvýšené teploty nad 37,0 st., případně bude-li mít 

pozitivní příznak nemoci, tak nebude návštěva vpuštěna do budovy.  

 

7. Každý, kdo vstupuje do budovy musí mít na ústech roušku. Při návštěvě má roušku i 

klient (i na zahradě), pokud mu to zdravotní stav dovolí. Při vstupu do budovy si 

dezinfikujte ruce.  
 

8. Při výkonu neodkladné péče personálu o klienta musí návštěva opustit pokoj. 

 

9. Pokud si klienta budete brát domů :  není třeba při návratu test na COVID -19. 

Doporučujeme ale zvážit, zda si klienta brát domů či nikoli.  

 

10. Tato pravidla budou dle vyvíjející se situace postupně aktualizovat. O jejich 

aktualizaci Vás budeme informovat. 

 



 
11. Kontakty na sociální pracovnici:  

 

Mgr. Bc. et Bc. Tereza Horáková:  

731 158 139, socialni@domov-podzamci.cz 
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