
 

DOMOV PRO SENIORY 
__________________________________________________ 

 
P.O.Box 100, Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4 – Háje 

Telefon: 603 205 396, email: soc@jmsoc.cz 
 

„Když už to doma nezvládáte.“ 

 
 

Vážení rodinní příslušníci,  
 

díky příznivému vývoji pandemické situace a postupně se uvolňujícím opatřením mám potěšení vás 
informovat o nových pravidlech pro návštěvy v našem Domově a propustek našich klientů. 
 

Návštěvy se od středy 19.5. už nebudou muset objednávat přes recepci, mohou chodit kterýkoliv den 
v rozmezí od 13 do 18 h. Doba návštěvy už nebude omezena, pro zajištění běžného režimu je však třeba 
odejít nejpozději do 18 h. Návštěvy mohou přijít kterýkoliv den včetně sobot a nedělí. Prosíme o dodržení 
počtu maximálně tří osob na jedné návštěvě. 
 
Nadále bude platit nařízení, že na návštěvu lze přijít buď s potvrzením o negativním výsledku POC testu 
(samotest není přípustný), s potvrzením o kompletním očkování nebo o 90 denní lhůtě po covidu. S jedním 
z těchto potvrzení se, prosím, prokazujte na recepci. 
Do odvolání budeme nabízet možnost testování 1 x týdně, a to od 13 do 15 h ve čtvrtek jako doposud – 
v tomto případě je rezervace na test nutná. Pro rezervaci na test se prosím objednávejte u vrchní sestry, 
p.Janečkové, na tel. 603 205 355 v době po – čt 10 – 12 h, 13 – 15:30 h, v pátek od 10 do 13 h. 
 
Tímto se ruší nošení balíčků na recepci, něco dobrého můžete přinést s sebou až půjdete na návštěvu. 
 
Klienti, kteří jsou víc než 14 dní po druhé dávce očkování, budou moci chodit od středy 19.5.2021 ven na 
procházku, bez nutnosti karantény a testování po návratu do Domova. Mohou také chodit na propustky též 
bez karantény a testování po návratu. 
 
Prosíme i nadále o dodržování preventivních opatření, především používání respirátoru po celou dobu 
návštěvy.  
 
 
Děkujeme za vaše pochopení. 
 
 

                                                                          Mgr. Michaela Konvičná 
                                                                                      vedoucí DS a OC Janouchova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 17.5.2021 


