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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 

 

Pravidla pro umožnění vstupu návštěvníků do Domova pro seniory Hortenzie od 22. 11. 2021: 

 

• Návštěvní hodiny pondělí – neděle:     

    . 

 10:00 – 11:00 hod.     

 13:00 – 14:00 hod.     

 14:00 – 15:00 hod.     

15:00 – 16:00 hod. 

16:00 – 17:00 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. Návštěvy jsou vždy potvrzeny 

zaměstnancem Domova. 

 

• 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 může probíhat na pokoji klienta, v hale v přízemí nebo ve venkovním prostoru. 
 

• Na pokoji může klienta navštívit jedna dospělá osoba denně. V případě vícelůžkového pokoje může 

být v daný čas na pokoji přítomna návštěva pouze u jednoho klienta. 
 

• V hale v přízemí a ve venkovním prostoru mohou klienta navštívit dvě dospělé osoby denně, a to 

v jeden čas.  

  

• Návštěva probíhá max. 30 minut.  

 

• Návštěva je podmíněna absolvováním rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru 

SARS-CoV-2 nebo RT-PCR vyšetřením na přítomnost viru SARS-CoV-2, provedeným 

zdravotnickým pracovníkem, s negativním výsledkem,  

a osoba nevykazuje klinické příznaky onemocnění COVID-19. 

 

• Požadavek na testování se netýká osoby, která 

− v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 

a uplynula u ní doba nařízené izolace,  

− dále osoby, která byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že uplynulo nejméně 

14 dní od dokončeného očkovacího schématu,  

a osoba nevykazuje klinické příznaky onemocnění COVID-19. 

 

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

s negativním výsledkem (písemné potvrzení, SMS zpráva). Negativní výsledek nesmí být starší 

u rychlého antigenního testu (RAT) více než 24 hodin a u RT-PCR vyšetření více než 72 hodin.  

 

http://www.hortenzie.cz/
mailto:socialni@hortenzie.cz
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• Osoba, která v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19, je povinna 

předložit písemné potvrzení od lékaře (originál nebo ověřená kopie). Osoba, která je očkovaná proti 

onemocnění COVID-19, předloží národní certifikát o provedeném očkování nebo certifikát 

o provedeném očkování vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID.  

 

• Bez předloženého dokladu nemůže být návštěva umožněna.   

 

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

prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez 

výdechového ventilu), např. FFP2 nebo KN 95. Návštěvník použije vždy nový čistý ochranný 

prostředek. Bez ochranného prostředku nemůže být návštěvník vpuštěn do budovy. Domov nemá 

pro návštěvníky ochranné prostředky 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. Balíček je před předáním klientovi vydezinfikován 

zaměstnancem Domova.  

 

• Návštěvníci při pohybu mezi patry používají výtah, který je následně vydezinfikován. 
 

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

porušování této povinnosti může být 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. Toaleta pro návštěvy je k dispozici v hale v přízemí. 

 
 

 

 

Všem návštěvníkům děkujeme za pochopení a spolupráci. 
 

 

 

 

Domov pro seniory Hortenzie  

 

 

 

Aktualizace dne 19. listopadu 2021 


