
 
 

 

Domov seniorů Novovysočanská – pravidla pro návštěvy u klientů Domova 

seniorů od 7.12.2020 

 
 

Tato pravidla jsou závazná pro zaměstnance organizace, klienty Domova seniorů i 

návštěvníky, a to do odvolání. 

Návštěvní doba je z provozních důvodu upravena na dobu od 9:00 hodin do 19:00 hodin. 
 

Návštěvy jsou umožněny u všech obyvatel Domova seniorů Novovysočanská (dále DS) za 

dodržení níže uvedených opatření. 

 

1. Podmínky pro povolení návštěvy v DS 

 

a) u klientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění 

- omezeno použitím ochranných prostředků stejných jako pro ostatní návštěvy 

- omezeno vyjednáním návštěv se sociální pracovnicí 

b) u ostatních klientů 

- návštěva vyplní čestné prohlášení, následně se podrobí před zahájením návštěvy POC 

testu na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2, a to s negativním výsledkem, nebo 

předloží výsledek RT-PCR vyšetření nebo POC testu na přítomnost antigenu viru 

SARSCoV-2 s negativním výsledkem provedeným nejpozději 48 hodin před zahájením 

návštěvy a doloží o tom doklad 

- test nemusí absolvovat osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly 

onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad; 
 

Návštěva se uskuteční za předpokladu, že osoba splňuje podmínky dle 1 a) nebo 1 b) a po 

dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor 

třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, a při dodržení dalších režimových opatření. 

 

2. Před návštěvou 
 

a) Návštěvník si návštěvu v DS předem objedná na telefonním čísle 725 113 364. 

Objednání je možné provádět v pracovní dny, a sice v době od 8:00 do 16:00 hodin. 



 
 

b) Návštěvník sdělí, jakým způsobem prokáže splnění podmínek 2 b). V případě, že není 

schopen tyto podmínky splnit sám, po předchozí domluvě (na tel. 725 113 364) je možné 

vyžádat provedení testu na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 u pracovníků DS.  

Testy bude provádět zdravotní sestra na základě předchozího objednání ve vybrané dny 

(po,st,pá) v čase od 13:00 do 16:00 hodin. Návštěvník obdrží potvrzení o výsledku testu. Test 

je poskytován zdarma. 

c) Při vstupu do budovy DS každý návštěvník musí podstoupit: 

➢ dezinfekci rukou po zápěstí 

➢ měření tělesné teploty (v případě, že naměřená teplota bude vyšší než 37° C, nebude 

do budovy vpuštěn) 

➢ zakrytí dýchacích cest respirátorem min. třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového 

ventilu (je nutné mít vlastní respirátor, v DS nebudou respirátory k dispozici) 

➢ oblečení ochranného pláště a rukavic (bude poskytnuto v DS) 

d) Přechod do pokoje klienta (resp. do návštěvní místnosti) proběhne nejkratší cestou, bez 

kontaktu s obyvateli DS 

 

3. Při návštěvě 

- Na návštěvu ke klientovi mohou přijít max. 2 osoby ve stejný čas. Vždy pouze 

v objednaném termínu. 

- Návštěva klientů na jednolůžkových pokojích může proběhnout v domácnosti klienta.  

- Návštěva klientů na dvoulůžkových pokojích proběhne v návštěvní místnosti. 

V místnosti je k dispozici dezinfekce, kterou po ukončení návštěvy návštěvník otře 

povrchy, které použil. 

- V průběhu celé návštěvy je nutné mít nasazené veškeré ochranné pomůcky a vyvarovat 

se takového chování (sdílení potravy, líbání apod.), které by mohlo zvýšit možnost 

nákazy. 

- V případě zjištění porušení těchto pokynů má pracovník DS právo návštěvu ukončit. 

 

Mgr. Michaela Žáčková 

7.12.2020 V Praze 


