
DOMOV PRO SENIORY ORLICKÁ A AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY S DĚTMI, 
příspěvková organizace, Orlická 1, 400 11  Ústí nad Labem 

Tel.: 472773335, e-mail: info@orlicka.cz 

 

  V Ústí nad Labem 3. 12. 2020 

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY OD 5.12.2020 

V souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 30. 11. 2020 s účinností od 5. 12. 2020 

a mimořádnými opatřeními MZ ČR aktualizuji pravidla pro návštěvy klientů Domova pro 

seniory Orlická p. o.: 

1. Návštěva je možná maximálně pro dvě osoby. 

2. Vstup se zvířaty není možný. 

3. Brána pro vjezd do areálu domova bude uzavřená, uzavřené budou i vstupní branky. 

Je nutné zazvonit a vyčkat otevření. K parkování použijte parkoviště v okolí domova. 

Do areálu je zamezen vjezd vozidel s výjimkou vozidel převážejících osoby 

s průkazem ZTP nebo ZTP/P. 

4. Před vstupem do budovy předloží všechny osoby návštěvy písemný doklad vystavený 

laboratoří, odběrovým centrem nebo praktickým lékařem o tom, že absolvovali 

nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na 

přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, 

nebo ve lhůtě 90 dnů přede dnem návštěvy prodělali onemocnění COVID-19 a 

předloží o tom písemný doklad vystavený praktickým lékařem.  

5. Po celý průběh návštěvy musí mít všechny osoby návštěvy zakryté dýchací cesty, a 

to za použití RESPIRÁTORU FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.  

DOMOV RESPIRÁTORY NEPOSKYTUJE. 

6. Při vstupu do budovy si všechny osoby návštěvy vydezinfikují ruce a bude jim 

bezdotykově změřena teplota. Při teplotě 37,5 C a vyšší nebo jiném příznaku nemoci 

(suchý kašel, obtížné dýchání) nebude umožněn vstup.  

7. Návštěvy budou probíhat na pokojích klientů (všechny pokoje jsou jednolůžkové). 

V pokojích se společným příslušenstvím důrazně žádáme návštěvy o vstup pouze do 

pokoje navštěvovaného, nepoužívat WC, koupelnu, kuchyň.  

8. STANOVENÁ DOBA NÁVŠTĚV:  

maximální doba návštěvy je 60 min. 

dopoledne: od 9:00 hod do 10:30 hodin, odpoledne: od 13:30 hod do 16:30 hodin. 

NÁVŠTĚVA MŮŽE BÝT USKUTEČNĚNA POUZE PO PŘEDCHOZÍ REZERVACI. 

Pravidla rezervací: 

• Pouze v pracovní dny pondělí-pátek: 

 od 9:00 do 10:00 hodin  od 13:00do 14:00hod. 

• Pro klienty z Orlické 1 na tel.: 601 101 486  Bc. Lucie Filová 

• Pro klienty z Orlické 3 na tel.: 725 431 457  Ivana Dycková, DiS. 



• (v případě nedovolání, je možné volat i 702 204 980  Bc. M. Vlček Rybanská) 

• Počet návštěv za den bude omezen, koordinován.  

• Stále platí i možnost uskutečnění videohovorů, vždy po domluvě s pověřenými 

pracovnicemi – informace na webových stránkách.  

 

Vážení rodinní příslušníci, přátelé, 

jsme si plně vědomi, že se všichni na přímý kontakt se svými blízkými velmi těšíte a z daných 

omezení nemáte radost. Musíme však dodržovat stanovená nařízení, doporučení, metodické 

pokyny. Každý domov má jiné podmínky k realizaci, jiné provozní možnosti. V současné době 

nejsou personální podmínky ideální – izolace, karantény, nemoc, OČR, máme nedostatek 

zdravotních sester. Naši zaměstnanci se musí především starat o klienty, to je jejich hlavní 

náplň práce.  

Dojde-li ke změnám pravidel, budeme Vás informovat na našich webových stránkách. 

Cílem nás všech je ochránit naše klienty i zaměstnance před nákazou. Věřím, že to zvládneme 

a brzy se budeme moci všichni potkávat bez omezení.  

VŠEM DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A RESPEKTOVÁNÍ NAŠICH PRAVIDEL. 

 
Bc. Jarmila Nováková 
ředitelka organizace 


