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Opatření proti šíření koronaviru – zákaz návštěv 
 

 

 
Vážení příbuzní klientů Domova pro seniory Jižní Město, 
 
vzhledem k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví ČR jsme i my bohužel 
nuceni přikročit k radikálnímu opatření – k zákazu návštěv  od 10. 3. 2020  do odvolání. 
  
V Domově se snažíme pracovat s rizikem možného výskytu koronaviru a jeho vlivu na 
provoz služby. Realizujeme kroky, které přispějí k omezení jeho možného šíření mezi 
pracovníky Domova, stejně tak mezi klienty.  
 
Všichni pracovníci jsou řádně poučeni, jak se mají chovat, aby minimalizovali možnost 
přenosu virového onemocnění. 
 
Stejně tak žádáme Vás o respektování řešení a dodržování doporučení.  
 
Pokud chcete Vašim blízkým něco donést, je možné předání pracovníkům recepce. 
V případě nějakých dotazů se prosím obracejte: zdravotní sestry 724603312  
(k dispozici zpravidla nepřetržitě), Mgr. Michaela Konvičná 603 205 399 (od 7.00 do 
16.00 hod.). 
 
Doporučení pro Vás a Vaše příbuzné: 
 

1. Často si myjte ruce mýdlem a teplou vodou nejlépe podle doporučeného 
postupu zobrazeného níže. Zejména před jídlem, po použití toalety, při příchodu 
domů. K mytí rukou vybízejte i rodinné příslušníky a ostatní, se kterými sdílíte 
domácnost, návštěvy. Pamatujte, že správné mytí rukou nelze stihnout pod 30 
vteřin.  
 

2. Zvyšte desinfekci rukou – nejlépe desinfekcí alkoholového typu. Stejně tak je 
dobré používat desinfekci při použití MHD nebo v situaci, kdy není možno si ruce 
řádně umýt. 
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3. Máte-li virové onemocnění (chřipku), užívejte jednorázové roušky. Jednorázové 
roušky chrání okolí, nikoliv nositele. Pokud máte k dispozici, můžete pro vlastní 
ochranu využívat respirátory chránící proti koronaviru (FFP3) na místech, kde je 
zvýšené riziko přenosu (např. hromadná doprava, supermarket, koncentrace 
více osob na jednom místě).  

 
4. Vyhýbejte se kontaktu s nemocnými lidmi.  

 
5. Je doporučeno vyhýbat se hromadným akcím (návštěva kina, divadla…). 

 
6. Je-li to možné, omezte co nejvíce přepravu v MHD. Nejrizikovější pro přenos 

virového onemocnění je úzký kontakt s kašlajícím nemocným, kdy jsou kritické 
především hromadné prostředky (metro, autobus, tramvaj), kdy při dopravní 
špičce je dopravní prostředek přeplněn.  
 

7. V případě, že se chystáte Vy nebo Vaši blízcí cestovat do zahraničí, sledujte 
doporučení na stránkách Ministerstva zahraničních věcí, kde jsou aktuální 
informace k jednotlivým zemím. Je doporučeno omezit/rušit cesty do zemí, kde 
je vysoké riziko přenosu koronaviru.  

 
8. Máte-li podezření na nákazu koronavirem, pociťujete na sobě příznaky jako je 

neustupující horečka, kašel, dušnost, bolest kloubů, svalů, postupujte podle 
doporučení Hygienické stanice hlavního města Prahy (HSHMP):  

 Zůstaňte doma a nikam nechoďte. Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi. 
Používejte jednorázové kapesníky, při kýchání je lepší kýchnout do rukávu 
než do dlaně. Dbejte na zvýšenou hygienu.  

 Telefonicky kontaktujte svého ošetřujícího lékaře a informujte ho o svém 
zdravotním stavu, případně o pobytu v rizikové oblasti nebo kontaktu 
s osobou, která byla v rizikové oblasti. 

 Lékař Vás bude informovat o dalším postupu. 
 

Infolinky pražské hygieny k onemocnění Covid-19 jsou v provozu denně v době od 9:00 
do 20:00 hodin 773 782 850 nebo 773 782 856. 

V mezidobí je možné se obracet na informační linky Státního zdravotního ústavu na 
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číslech 724 810 106 nebo 725 191 367, které fungují v nepřetržitém režimu.  

Dále, očkování proti chřipce ani antibiotika nejsou účinné proti novému typu 
koronaviru.  

 

 

Mgr. Michaela Konvičná v.r. 
Vedoucí Domova pro seniory a Odlehčovacího centra 

 


