
 
 

 

Domov pro seniory Hortenzie 
příspěvková organizace hl. města Prahy 
K Ubytovně 65, 250 65 Bořanovice - Pakoměřice   
Tel. +420 283 981 100, fax: - 101   IČO: 70876886 

1 

 

Návštěvní řád Domova pro seniory Hortenzie  

Opatření proti šíření nemoci COVID-19 

 

Z důvodu maximální bezpečnosti našich klientů a zaměstnanců přijal Domov pro seniory 

Hortenzie mimořádná opatření k zamezení šíření nemoci COVID-19. Vedení Domova si 

vyhrazuje právo aktualizovat opatření v souladu s epidemiologickým vývojem. S ohledem na 

provozní možnosti může ředitelka Domova možnost návštěv omezit nebo v krajním případě 

neumožnit. Koordinací návštěv má být zajištěna organizace tak, aby nedocházelo k velké 

koncentraci cizích osob v prostorách zařízení. 

 

Obecná pravidla pro všechny návštěvy 

• Návštěva se s ohledem na přísnější režim ohlašuje dopředu, o každé návštěvě je veden 

písemný záznam (jméno, datum návštěvy, kontakt). 

• Klient může mít pouze jednu návštěvu denně na nejvýše 60 minut za předpokladu, že 

se nejedná o imobilního klienta. Imobilní klient může mít na vícelůžkovém pokoji pouze 

jednu návštěvu denně, a to nejvýše na 30 minut. 

• Jednoho klienta mohou navštívit maximálně dva dospělí rodinní příslušníci za 

předpokladu, že se nejedná o imobilního klienta na vícelůžkovém pokoji. V takovém 

případě je možná návštěva pouze jedním dospělým rodinným příslušníkem.  

• Pracovník vrátnice změří návštěvě teplotu bezkontaktním teploměrem. O tomto je 

veden písemný záznam. 

• Návštěva předloží řádně a čitelně vyplněné čestné prohlášení – informace o 

návštěvnících Domova pro seniory Hortenzie. Tento dokument se vyplňuje při každé 

návštěvě. 

• Při vstupu do budovy si následně návštěva vydezinfikuje ruce. 

• Po celou dobu má návštěva i klient nasazenou ústenku (roušku). I nadále se 

nedoporučuje podání ruky, obejmutí, líbání,… Návštěva musí mít stále na paměti, že 

může patřit ke skrytým přenašečům, což může mít při kontaktu s rizikovou skupinou za 

následek jejich ohrožení na zdraví.   

 

Návštěva mobilního klienta rodinným příslušníkem 

• Návštěvy mobilních klientů jsou plánovány max. na 60 minut v přesně stanoveném 

časovém harmonogramu. 

• Jednoho klienta mohou navštívit maximálně dva rodinní příslušníci. 

• Setkání probíhá na přesně vymezeném místě – atrium v přízemí budovy (stolek, tři 

židle), kde je zajištěno dobré větrání a bezpečný odstup dva metry od druhého stolku 

pro návštěvu. 
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• Po celou dobu má návštěva i klient nasazenou ústenku (roušku).  

• Po skončení návštěvy je bezprostředně provedena dezinfekce povrchů (stolek, židle). 

 

Návštěva imobilního klienta rodinným příslušníkem 

• Návštěvy imobilních klientů jsou plánovány max. na 30 minut v přesně stanoveném 

časovém harmonogramu. 

• Jednoho imobilního klienta na vícelůžkovém pokoji může navštívit maximálně jeden 

rodinný příslušník. 

• Setkání probíhá na pokoji klienta (jednolůžkový, dvoulůžkový, čtyřlůžkový).  

• V případě vícelůžkového pokoje je používána zástěna u lůžka klienta. 

• Je nutné dodržovat přísnější formu pohybu po budově. Návštěva je za asistence 

pracovníka Domova zavedena ke klientovi (výtahem, který je následně 

vydezinfikován).  

• Návštěva je usazena na vymezenou židli. Po celou dobu návštěvy není dovoleno sedět 

na lůžku klienta. 

• Po celou dobu má návštěva i klient nasazenou ústenku (roušku). Návštěva opouští 

pokoj klienta opět za asistence pracovníka Domova (výtahem, který je následně 

vydezinfikován). 

• Po skončení návštěvy je bezprostředně po opuštění pokoje provedena dezinfekce 

povrchů (stolek, židle). 

 

Toalety pro návštěvy 

• Návštěva může v případě potřeby použít pouze vyhrazenou toaletu, která je po použití 

následně vydezinfikována. 

• Návštěvě je po použití toalety k dispozici tekuté mýdlo, jednorázové ručníky, 

dezinfekce na ruce. 

• Návštěva nesmí používat toalety na pokojích klientů. 

 

Příjem balíčků 

• Balíčky pro klienty přebírá pracovník Domova a následně ukládá do dekontaminační 

místnosti na dobu 48 hodin. Balíček nesmí obsahovat věci podléhající zkáze. 

• Dekontaminaci vnesených věcí (balíčků) lze provést též cestou generování ozónu ve 

vyhrazené místnosti, kdy lze předat balíček klientovi nejdéle do 24 hodin. 


