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PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ PRO SENIORY ORLICKÁ 

V souladu s Přílohou č. 4 Usnesení vlády č. 555 ze dne 18.května 2020, 

dále dle Doporučeného postupu č. 10/2020 MPSV (Doporučený 

postup pro aplikaci návštěv u klientů v zařízeních sociálních služeb od 

25.5.2020) a vlastního posouzení rizika nákazy Covid-19 v Domově pro 

seniory Orlická, p.o.,  

stanovuji tato pravidla pro návštěvy: 

• Návštěvy Domova pro seniory Orlická budou umožněny od 

25.5.2020 v době od 9:00 – do 17:00 hodin. Prosíme, návštěvy 

v poledních hodinách (10:30-13:00) uskutečňujte pouze 

v nezbytných případech, v této době jsou výtahy z důvodů 

rozvozu stravy v neustálém provozu a hrozí zde riziko čekání na 

výtah (nutná koordinace osob ze strany domova). 

• Návštěva bude možná v režimu maximálně dvou dospělých osob 

na jednoho klienta, a to 1x za den. Nebude umožněn vstup 

zvířatům. 

• Návštěva u klienta nebude trvat déle než 60 min. 

• Návštěvy klientů budou realizovány v pokojích klienta nebo ve 

venkovním prostoru areálu DS – zde bude nutné dodržovat 2 m 

rozestup, mít roušky. 

• Návštěvy se nebudou pohybovat v jiných částech budovy, pouze 

na poschodí, kde je umístěn pokoj klienta. 

PŘÍCHOD, PRŮBĚH A ODCHOD NÁVŠTĚV: 

• Domov si vyhrazuje právo koordinace počtu příchozích osob tak, 

aby nedocházelo k velké koncentraci cizích osob. 



• Každá navštěvující osoba bude před vstupem dotazována na 

symptomy koronavirové nákazy, vyplní „Čestné prohlášení“.  

• Navštěvující osobě bude při vstupu změřena teplota. Pokud bude 

mít teplotu nad 37,0 C nebo pozitivní příznak nemoci, bude 

návštěva zakázána. 

• Návštěva bude zapsána na vrátnici s uvedením času vstupu do 

budovy a jménem klienta, kterého jde navštívit. 

• Návštěvy musí mít roušku a při vstupu do budovy a odchodu 

z budovy si budou dezinfikovat ruce. 

• Použití výtahu bude možné maximálně pro 4 osoby v nákladním 

výtahu a pro 2 osoby v osobním výtahu. Shromáždí-li se před 

výtahem více osob, budou dodržovat alespoň rozestup 1,5m.  

Brána pro vjezd do areálu domova pro seniory bude uzavřená, 

uzavřené budou i vstupní branky. Po zazvonění bude umožněn vstup 

osob, vjezd automobilům nebude umožněn. Výjimku tvoří automobily 

záchranných složek, opravářská vozidla, vozidla zaměstnanců, odvoz 

klientů rodinnými příslušníky na lékařská vyšetření.  

I přes postupné uvolňování opatření je třeba mít stále na zřeteli, že 

domovy pro seniory poskytují péči zvláště ohrožené skupině obyvatel 

a tomu je třeba přizpůsobit své chování. 

Tato pravidla platí od 25.5.2020 do odvolání. Jejich porušení je 

porušením výše uvedeného usnesení vlády. 

V Ústí nad Labem 21.5.2020 

 
 
Bc. Jarmila Nováková 
ředitelka Domova pro seniory Orlická  
a Azylového domu pro matky s dětmi 
 

 

 


