
 

DOMOV PRO SENIORY A ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 
__________________________________________________ 

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

Telefon: 603 205 399, email: janouchova@jmsoc.cz 
 

„Když už to doma nezvládáte.“ 

 
 

 

 

Vážení rodinní příslušníci,  

 

jak jistě víte z dostupných zdrojů informací, počty nakažených osob každým dnem stoupají. Bohužel jsou 

mezi covid pozitivními i lidé, kteří jsou očkovaní. Tím hrozí riziko, že se očkovaní mohou stát přenašeči viru 

do té doby než se otestují, pokud mají přidružené zdravotní problémy. My se snažíme chránit naše klienty a 

současnou situaci vyřešit nějakým kompromisem – tak, abychom co nejvíce snížili riziko nákazy a zároveň 

nemuseli přistupovat k radikálnímu uzavření celého Domova, pokud nám to nebude nařízeno. Od 

15.11.2021 budou platit tato pravidla a doporučení: 

1. Budeme měřit teplotu na recepci každé příchozí návštěvě. 

2. Budou návštěvy v PONDĚLÍ, STŘEDU a v SOBOTU, vždy od 13 do 16 h. 

3. U očkovaných návštěv budeme doporučovat otestování – na recepci budou k dispozici za poplatek 

50 Kč samotesty, aby si rodinný příslušník mohl před návštěvou tento samotest udělat. Další 

alternativou je nechat se otestovat na jakémkoliv odběrovém místě (pro očkované) ZDARMA.  

4. U neočkovaných stále trváme na platných testech, kterými se budou prokazovat prostřednictvím 

QR kódu nebo v papírové podobě (též s QR kódem) na recepci. 

Dále apelujeme na vaši zodpovědnost, abyste při jakýchkoliv příznacích nachlazení zvážili svoji návštěvu 

(rýma, kašel, zvýšená teplota, bolest hlavy, svalů apod.) nebo pokud byste se cítili „jen divně“, raději svou 

návštěvu za svými blízkými odložili na dobu až budete úplně fit. 

I nadále máte možnost využít kontakt se svými blízkými prostřednictvím videohovoru. Kontaktní osobou je 

p. Batovcová, tel. 770 120 839, domluvit se můžete ve všední dny od pondělí do pátku v době mezi 9 – 16 h. 

Prosíme, abyste si respirátory ponechávali po celou dobu návštěvy. 

 

Děkujeme za pochopení a respektování našich pravidel. Jsme si vědomi, že tento stav není lehký pro nikoho 

z vás, ale v souladu s aktuální situací se snažíme naše klienty maximálně ochránit. 

 

 

 

Mgr. Michaela Konvičná 

Vedoucí Domova pro seniory a Odlehčovacího centra 
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