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Domov pro seniory Hortenzie   
příspěvková organizace hl. města Prahy 

K Ubytovně 65, 250 65 Bořanovice – Pakoměřice  

Tel. +420 283 981 100, IČ: 70876886 

Pravidla pro umožnění vstupu návštěvníků  

do Domova pro seniory Hortenzie 

 

• Pro návštěvy jsou vyhrazeny návštěvní hodiny:  

 

pondělí – pátek     sobota – neděle 
 

  9:00 – 10:00 hod.     10:00 – 11:00 hod. 

 10:00 – 11:00 hod.    13:00 – 14:00 hod. 

 13:00 – 14:00 hod.    14:00 – 15:00 hod. 

 14:00 – 15:00 hod.    15:00 – 16:00 hod. 

15:00 – 16:00 hod. 

 

• Rezervace návštěv probíhá prostřednictvím rezervačního systému návštěv – Rezervace. Rezervační 

systém je umístěn na webových stránkách Domova pro seniory Hortenzie www.hortenzie.cz (v pravém 

horním rohu vedle záložky Kontakty). Případně se lze objednávat na emailové adrese 

socialni@hortenzie.cz nebo telefonicky, tel. 283 981 100. Bez objednání nemůže být návštěva 

umožněna. 

 

• Počet návštěvníků je omezen na jednu dospělou osobu k určitému klientovi denně, a to 1x za týden.  

 

• Návštěvníkům doporučujeme se předem informovat, zda zdravotní stav klienta umožňuje vykonání 

návštěvy. U klientů, kteří jsou pozitivně testováni na COVID-19 není návštěva možná. 
 

• Návštěva je podmíněna absolvováním antigenního testu POC nebo RT-PCR vyšetřením na Covid-19. 

Osoba, která v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19, nemusí být 

testována.  
 

• Každý návštěvník je povinen po vstupu do budovy předložit doklad o provedeném testování 

s negativním výsledkem (SMS zpráva, písemný doklad). Negativní výsledek nesmí být starší více než 

48 hodin. Osoba, která v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19 je 

povinna předložit písemné potvrzení od lékaře (originál nebo ověřená kopie). Bez předloženého 

dokladu nemůže být návštěva umožněna.   
 

• Návštěvník může vykonat návštěvu za podmínky, že po celou dobu návštěvy používá osobní ochranné 

pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. 

Nový čistý respirátor si návštěvník nasadí před budovou Domova. Bez respirátoru nemůže být 

návštěvník vpuštěn do budovy. Domov nemá pro návštěvníky respirátory k dispozici. 

 

• Po vstupu do budovy je návštěvník povinen si vydezinfikovat ruce. Následně je mu změřena teplota a 

vyplní formulář „ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NÁVŠTĚVNÍKA DOMOVA PRO SENIORY 

HORTENZIE“. 

 

• V případě návštěvy na pokoji klienta obdrží návštěvník ochranné pomůcky – pratelný plášť. 

 

• Návštěvník může donést klientovi balíček. Balíčky pro klienty přebírá pracovník Domova a následně 

je ukládá do dekontaminační místnosti na dobu 48 hodin. Balíček nesmí obsahovat věci podléhající 

zkáze.  

http://www.hortenzie.cz/
mailto:socialni@hortenzie.cz


 
 
 

2 
 

Domov pro seniory Hortenzie   
příspěvková organizace hl. města Prahy 

K Ubytovně 65, 250 65 Bořanovice – Pakoměřice  

Tel. +420 283 981 100, IČ: 70876886 
 

• Návštěva probíhá v hale v přízemí ve vyhraněném prostoru pro návštěvy, u imobilních klientů na 

pokoji klienta. 
 

• Návštěva v hale v přízemí probíhá max. 30 minut (týká se mobilních klientů, i za pomoci 

kompenzačních pomůcek). Návštěva na pokoji u imobilních klientů probíhá max. 20 minut.  
 

• Návštěvníci jsou povinni mít ochranné pomůcky nasazené po celou dobu návštěvy. V případě, že bude 

zjištěno, že návštěvník tuto povinnost porušuje, bude mu návštěva ukončena. 

 

• Navštěvovaní klienti budou mít dle jejich psychických i fyzických možností na ústech a nose 

ochrannou roušku. Rouška bude dle možností také nasazena klientovi, který bude přítomen návštěvy 

spolubydlícího na vícelůžkovém pokoji. 

 

• Po celou dobu návštěvy na pokoji není dovoleno sedět na lůžku klienta a používat toaletu na pokoji 

klienta. 

 

• Návštěvníci se při návštěvě zdržují pouze v prostoru vyhraněném pro návštěvy nebo na pokoji klienta, 

nevcházejí do ostatních společných prostor. 
 
 
 
 
 

Všem návštěvníkům děkujeme za spolupráci. 
 
 
 
 
 
 

Domov pro seniory Hortenzie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bořanovicích – Pakoměřicích dne 11. prosince 2020 


