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PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ DŮCHODCŮ ČERNOŽICE
Tato pravidla jsou zpracována v souladu s nařízením Ministerstva zdravotnictví ze dne 4. 7.
2020 a doporučeného postupu č. 10 vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí. Návštěvy
jsou v Domově důchodců Černožice a umožněny za pravidel vycházejících z výše uvedených
dokumentů. Pravidla pro návštěvy jsou platná do zrušení nařízení vydaného Ministerstvem
zdravotnictví.
Cílem tohoto dokumentu je nastavení takových pravidel, aby:
•

jakýkoli kontakt mezi klientem domova a další osobou (návštěvou) probíhal co možná
nejbezpečnějším způsobem, tak aby nedocházelo k dalšímu případnému šíření
onemocnění COVID_19.

•

nedocházelo k velké koncentraci cizích osob

V případě, že bude docházet k opakovanému porušování následujících pravidel (zejména
nošení ústenek), mohou být návštěvy v Domově zakázány.

Pravidla pro osoby vstupující do Domova
1) Klienta mohou v jeden čas navštívit nejvýše dvě osoby, s výjimkou hodnou zvláštního
zřetele, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod. Návštěvu osob
mladších 15 let nedoporučujeme.
2) Termín a čas návštěv je telefonicky nebo e-mailem alespoň jeden den předem
dojednán s patrovou sociální pracovnicí případně vedoucí úseku sociální práce, a to
výhradně ve všední dny.
3) Návštěvám je umožněn vstup každý den v čase od 14 do 18 hodin s ohledem na denní
rytmus klientů, dobu podávání stravy a chod Domova.
4) Doba jedné návštěvy u jednoho klienta činí max. 60 minut.
5) Pokud dojednanou návštěvu nemůžete zrealizovat, kontaktujte sociální pracovnici.
6) V částech budovy nebo pokojích, které jsou v karanténě (suspektní klienti, klienti
s potvrzenou nákazou) nejsou návštěvy možné (výjimkou jsou osoby v terminálním
stádiu).
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7) Vstup do budovy je hlavním vchodem, ihned po příchodu je návštěvník povinen
provést dezinfekci rukou a nasadit si vlastní ústenku. Navštěvující osoba provede
dezinfekci rukou i před odchodem z Domova. Ústenku je návštěvník povinen mít po
celou dobu návštěvy nasazenou, a to i ve venkovních prostorách areálu Domova.
8) Odpovědný pracovník se dotáže na symptomy onemocnění COVID – 19 (teplota, suchý
kašel, obtížné dýchaní, bolest svalů), případný vědomý kontakt s osobou nakaženou
tímto onemocněním a pobyt v rizikové oblasti ČR nebo v zahraničí. Informace o
rizikových oblastech v ČR a v zahraničí najdete na www.koronavirus.mzcr.cz. Jedná se
o červené státy či regiony ČR. Po návratu ze zahraničí doporučujeme návštěvu alespoň
o týden odložit.
9) O každé navštěvující osobě je veden záznam v návštěvní knize, která je zřízena
výhradně za účelem evidence z důvodu preventivních opatření v souvislosti s epidemií
novým typem koronaviru a po ukončení opatření bude zrušena. O navštěvující osobě
budou vedeny tyto informace: Jméno, příjmení, telefonní číslo, příznaky onemocnění
Ano/ne, rizikový kontakt Ano/ne, pobyt v rizikové oblasti Ano/ne, čas příchodu.
10) Každá navštěvující osoba stvrdí pravdivost tohoto prohlášení svým podpisem. Na
každém listu návštěvní knihy bude uveden text prohlášení, aby si jej mohla návštěvní
osoba přečíst.
11) Návštěvy probíhají primárně mimo ubytovací prostory, tedy v hlavní jídelně v přízemí,
zimní zahradě a v zahradě Domova.
12) V předem dojednaném čase určený pracovník klienta doprovodí na smluvené místo,
domluví se s návštěvou na čase odchodu a klienta doprovodí zpět na oddělení.
13) V případě, že klient není z důvodu svého zdravotního stavu schopen opustit lůžko,
mohou probíhat návštěvy také na pokojích klientů. Návštěvní osoba je tak určeným
pracovníkem doprovázena na pokoj klienta a setrvává zde po celou dobu návštěvy.
Pokud probíhá návštěva v pokoji klienta (jedná-li se o dvoulůžkový pokoj), je lůžko
druhého klienta odděleno zástěnou či je s druhým klientem domluven pobyt mimo
pokoj.
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14) Návštěvám je zakázáno pohybovat se samostatně po odděleních, zdržovat se ve
společných prostorách určených pro klienty (jídelny na patrech v budově A a B), rovněž
není možné pohybovat se s klientem po chodbě daného oddělení.
15) WC pro návštěvy je k dispozici v přízemí budovy A u kaple.
16) Návštěvy si mohou zakoupit kávu z automatu umístěného v přízemí v budově B.
17) Doporučujeme, aby přinesené balíčky pro klienty byly umístěny v omyvatelném obalu
a po vstupu do budovy byly ošetřeny připravenou dezinfekcí.
18) Pokud to zdravotní či psychický stav klienta umožní, je doporučeno, aby během
návštěvy používal roušku. Roušky pro klienty má k dispozici personál daného oddělení.
Mezi návštěvou a klientem je dodržován doporučený odstup 2 m.

Pravidla pro pobyt klientů mimo Domov
1) S ohledem na právo klientů na svobodný pohyb není možné zakázat pobyt klientů
mimo Domov důchodců, tj. pobyt u rodiny, vycházka mimo areál domova, apod.
2) Při pobytu mimo Domov žádáme blízké, aby s ohledem na bezpečnost klienta i
ostatních obyvatel Domova dbali na následující hygienická opatření:
a. nošení roušek
b. dodržování bezpečné vzdálenosti alespoň 2 m
c. omezení kontaktu s klientem v případě příznaků onemocnění
d. omezení kontaktu s klientem v případě návratu z dovolené alespoň po dobu
jednoho týdne
e. v případě výskytu onemocnění COVID-19 u osob, se kterými klient pobýval
sdělte neprodleně tuto informaci řediteli domova či vedoucí úseku zdravotních
služeb
3) Realizace pobytu klienta mimo domov:
a. Je možno i mimo čas návštěv po předchozí telefonické či e-mailové dohodě se
sociální pracovnicí (ve všední den).
b. V tomto čase je třeba zvonit na jednotlivá patra u bočního vchodu (u kaple,
nákladního výtahu). Personál je o odchodu klienta mimo DD informován, ne
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vždy však může zareagovat na zvonek ihned, neboť se věnuje péči o jiného
klienta.

Do domova nebude umožněn vstup
1) Pokud má návštěva příznaky onemocnění COVID-19 (viz. výše), měla rizikový kontakt
či pobývala déle než 12 hodin v rizikové oblasti ČR nebo v zahraničí.
2) Pokud navštěvující osoba nepoužije roušku zakrývající ústa a nos.
3) Odpovědný pracovník má právo návštěvu nedodržující pravidla na toto upozornit či ji
nevpustit do Domova.
4) Pokud nebude návštěva předem dojednána a kapacita pro návštěvy je v daný den
vyčerpána.

5

