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Vážení rodinní příslušníci, 

Vážení blízcí našich klientů, 

Vážení návštěvníci, 

 

na základě rozhodnutí vlády ČR jsou od 25.5.2020 povoleny návštěvy v pobytových 

sociálních službách.  Zároveň jsme ale také povinni dbát zajištění bezpečnosti a zdraví našich 

klientů. Je třeba si uvědomit, že pandemie COVID-19 je největším nebezpečím právě pro 

seniory – pro naše klienty. Musíme myslet na to, že nákaza může být pro naše klienty fatální, 

a to s ohledem na jejich věk, zdravotní stav a tím i sníženou imunitu.  

 

  

 

Pravidla návštěv  

 
 

1/ Návštěva je umožněna pouze osobám, které se telefonicky objednají na jednotlivé 

návštěvy, kde klient bydlí a vždy jen na 30.min.  

 

Objednávky návštěv jsou možné od 22.5.2020 a to vždy v čase 13,00 – 15,00 hod. 

Tel.: 734 437 500- Krejčího – odlehčovací pobytová služba 

        734 437 700- Borový vrch- odlehčovací pobytová služba 

        734 437 600- Burianova – domov pro seniory Kopretina  

 

 

2/ Vždy je možné, že na návštěvu přicházejí pouze dvě osoby. Výjimkou jsou děti do 15-

ti let, které se do počtu osob nepočítají.  

 

3/ Každá osoba přicházející na návštěvu je povinna mít roušku. Roušku si návštěva po 

celou dobu trvání návštěvy nesmí sundat a mít ji po celou dobu nasazenu.  

 

4/ Každá osoba přicházející na návštěvu je povinna si nechat změřit teplotu 

bezkontaktním teploměrem, podepsat čestné prohlášení, zapsat se do knihy návštěv (knihy 

hlášení) a dodržet maximální 30-ti minutový čas návštěvy. Návštěvník s teplotou 37stupňů a 

více nebude do Domova seniorů a odlehčovací služby vpuštěn. Teplota se bude zapisovat na 

podpisový arch z druhé strany ( čestné prohlášení). 

 

5/  Každý klient může mít pouze dvě návštěvy za den.  

 

6/ Návštěva se s klientem nepohybuje po Domově seniorů, prostorách odlehčovací 

služby, ale je s ním pouze na pokoji, maximálně na místě okrsku, který je vyhrazen k tomuto 

účelu. 

 

7/ Návštěva bez předchozího objednání není možná. 
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8/         Žádáme tímto návštěvy, aby případné přinesené věci či potraviny byly ošetřené 

desinfekcí, (které lze ošetřit dezinfekcí), případně mohou návštěvy požádat o desinfekci 

zaměstnance na okrsku 

 

9/         Návštěvy na dvoulůžkovém pokoji by měli být zajištěny paravánem nebo jinou 

překážkou, tak aby byla oddělena od lůžek ostatních klientů. 

 

10/       Musí být zajištěn dodržování odstupů min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou 

rodinných příslušníků, resp. návštěvy. Kontakt mezi uživatelem pobytového zařízení a 

návštěvou na kratší vzdálenost je možný jen v odůvodněných případech a doporučuje se co 

nejkratší dobu. 

 

11/        Po každé návštěvě musí být provedena desinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce 

prostředkem s virucidním účinkem. 

 

12/         Po každé návštěvě je nutné větrání dané místnosti, či pokoje. 

 

13/          Omezení návštěv neplatí u osob v terminálním stádiu 
 

14/         Tato pravidla jsou vyvěšena přímo u vstupu do pobytové služby 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

V Liberci dne: 19. 5. 2020 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Lenka Škodová 

ředitelka organizace 


