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PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY 
V SOUVISLOSTI S PREVENCÍ ŠÍŘENÍ KORONAVIRU 
A RESPIRAČNÍCH CHOROB  

 

 

1. Ke vstupu do Domova je pro návštěvy klientů 
určen výhradně hlavní vchod – z ulice 
Klášterní. 
 

2. Každý návštěvník vyplní čestné prohlášení 
/viz. Příloha/. 
 

3. Návštěva bude dodržovat zásady respirační 
hygieny: 

• před vstupem si očistí obuv na 
dezinfekční rohožce,  

• při vstupu a po celou dobu návštěvy 
bude mít ROUŠKU či jinou obdobou 
ochranu úst a nosu,  

• při vstupu a při odchodu si dezinfikuje 
ruce,  



   
 

Domov Velké Březno, příspěvková organizace, IČO: 44555288 
Klášterní 2, 403 23 Velké Březno, tel: 475 317 171, e-mail: info@domov-brezno.cz, www.domov-brezno.cz 

ID: yu4cnwu, www.facebook.com/DPSVelkebrezno/timeline 
 

• podrobí ze při vstupu bezkontaktnímu 
měření teplot.  

• V případě nutnosti na vyzvání návštěvník 
použije jednorázový plášť, rukavice a 
návleky na obuv /nutnost užití určuje 
zdravotní pracovník ve službě/.  
 

4. Pokud máte zvýšenou teplotou 37,0 °C a vyšší, 
pokud kašlete, kýcháte nebo máte rýmu, nelze 
návštěvu umožnit.  

 
5. Balíčky pro klienty předá návštěva pracovníkovi 

na recepci k nutné dezinfekci a uložení dle 
nastavených pravidel. 

 
6. Návštěvy se budou telefonicky v pracovních 

dnech objednávat u sociálních pracovníků a to 
na přesně stanovený čas v rozmezí od 10 hodin 
– příchozí hodina do 16 hodin – odchozí 
hodina.  
 

7. Sociální pracovník návštěvu vyzvedne před 
vchodem, dohlédne na dodržení hygienických 
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opatření, návštěvu odvede ke klientovi a po 
uplynutí stanovené doby návštěvu doprovodí 
z budovy ven. O víkendu a ve dnech pracovního 
volna bude tuto činnost zajišťovat recepční. 
 

8. Návštěva bude trvat maximálně 1 hodinu a 
v budově smí být v jeden okamžik maximálně 2 
návštěvy najednou. 
 

9. Návštěvy klientů, kteří NEJSOU upoutáni na 
lůžku, budou probíhat vždy ve středové 
místnosti v budově A 1. patro nebo na zahradě 
areálu Domova. 
 

10. Návštěva probíhá v maximálním počtu 2 
dospělé osoby u jednoho klienta. 
 

11. Není dovoleno s klientem opouštět areál 
Domova. 
 

12. Žádáme návštěvy - řiďte se pokyny našeho 
personálu, mějte na vědomí, že naše 
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Pravidla se řídí nařízením Vlády ČR a jejich 
porušování může být registrováno jako 
porušení zákona! 
 

13. Pravidla jsou platná do odvolání. 
 

Opatření je platné do odvolání, může být změněno nebo 
zrušeno pouze vedením Domova, sledujte proto kvůli možné 
aktualizaci těchto instrukcí náš Facebook a webové stránky – 
www.domov-brezno.cz . 

 

 

Děkujeme za spolupráci a pochopení 

V platnosti od 25. 05. 2020 

 

Mgr. Tomáš Kříž, MBA 
ředitel  
Domov Velké Březno, příspěvková organizace 
 
 


