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„Když už to doma nezvládáte.“ 

 
 

 

Vážení rodinní příslušníci, osoby blízké, 

 

v souvislosti s povolením návštěv na základě plánu rozvolnění opatření v oblasti sociálních služeb podle 

MPSV a APSS ČR (Asociace poskytovatelů sociálních služeb) ze dne 11. 5. 2020 vás chceme informovat o 

tom, že od 25. 5. 2020 jsou povolené návštěvy i v našem Domově. 

Jelikož vláda ČR uvolňuje postupně veškerá opatření, i my budeme postupovat podobně, abychom co 

nejvíce zabránili riziku přenosu nákazy. Proto vás prosíme, abyste respektovali tyto pokyny a dodržovali je: 

1.       Návštěvy budou od 25. 5. 2020 do 5. 6. 2020 možné pouze: od pondělí do pátku od 15 do 19 h, o 

víkendech od 14 do 17 h. Pokud bude situace i nadále příznivá, budeme návštěvní hodiny rozšiřovat nebo 

budou neomezeně po celý den, jak jste byli zvyklí. O případných změnách Vás budeme pravidelně informovat. 

2.       Každého klienta může od 25. 5. 2020 do 5. 6. 2020 navštívit vždy jen 1 rodinný příslušník denně. 

Rodinám doporučujeme, aby se postupně vystřídali. Není žádoucí přivádět sem celé rodiny včetně malých 

dětí. 

3.       Každá návštěva si musí na recepci vydezinfikovat ruce/vezme si rukavice, nechá si změřit teplotu a po 

celou dobu návštěvy má nasazenou roušku. Prosíme, abyste vynechali fyzický kontakt s vašimi blízkými – 

podávání rukou, objímání apod. 

4.       Návštěva se zapíše na recepci. Při odchodu dopíše místa, kde návštěvu strávila (na pokoji, v zahradě, 

na terase..) z důvodu možné zpětné evidence pohybu klientů v případě nákazy.  

5.       S klienty, kteří jsou mobilní/chodící, doporučujeme při pěkném počasí posezení venku v areálu 

Domova. Připomínáme, že stále platí zákaz pobytu klienta mimo areál Domova. 

6.       Je povoleno přinést klientům hygienické potřeby a trvanlivé potraviny, u kterých lze provést dezinfekci 

dezinfekčním přípravkem. Možnost vydezinfikování bude v prostoru u recepce. Z důvodu vysokého rizika 

vzniku průjmového onemocnění (obzvláště po dvouměsíčním „půstu“ bez dobrot od rodin) nedoporučujeme 

donášet potraviny, které mohou toto onemocnění vyvolat (např. dort se šlehačkou, saláty s majonézou, 

chlebíčky apod.). Tímto Vás upozorňujeme na možné riziko přenosu tohoto průjmovitého onemocnění mezi 

ostatní klienty a poté nutnosti další karantény nařízené hygienou. 

Uvědomujeme si, že výše zmíněná doporučení mohou být pro někoho nepříjemná a omezující, přesto 

doufáme v jejich respektování. V minulých týdnech jsme dělali vše pro to, aby se do Domova virus nedostal 

(a naši klienti byli v bezpečí), což se nám dařilo za přísných podmínek dodržování ochranných opatření. 

Věříme, že tato opatření a doporučené pokyny nebudou posléze zapotřebí  a vy budete moci navštívit své 

blízké bez omezení. 
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