
 

 

Příkaz ředitele č. 4/2020 

Návštěvní řád Domova ALMA MATER, o.p.s. 

Cílem pracovního postupu je zajištění bezpečného prostředí Domova, omezení šíření možné nákazy covid-19 

                                                 

Zodpovědný pracovník: všichni zaměstnanci Domova  

Na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 30. listopadu 2020 č. 1264 O přijetí mimořádného opatření : 

Pravidla návštěv 

Návštěva bude umožněna pouze v termínu po předešlé telefonické domluvě, na tel. 737 750 820.  

Telefonovat lze kdykoliv od pondělí do neděle, v čase od 9.00- 11.00hod. a od 13.00-16.00hod. též po 

předešlé domluvě. 

 

Postup: 

1) Pokud nebude návštěva předem domluvena nebude umožněn v stup do budovy Domova. 

2) Návštěvy jsou možné dle Domácí řádu  od pondělí do neděle i ve svátek, vždy od 10-17hod. Vždy je 

nutné objednání.  

3) Návštěva může mít max. 2 členy k jednomu uživateli v jeden okamžik, délka návštěvy je stanovena 

max. na 30 hodinu. Může být prodloužena po domluvě s personálem a dle aktuálního stavu 

nahlášených návštěv. 

4) Místa návštěv: návštěvy budou probíhat  s přihlédnutím k možnostem uživatele a  v hale Domova.  

5) Objednávkový formulář návštěv vedou zdravotní sestry, které tento seznam budou předkládat 

pracovníkům v sociálních službách. 

6) Koordinací samotných návštěv jsou pověřeni pracovníci v sociálních službách, zdravotní sestry, 

sociální pracovník Domova. 

7) Při příchodu do Domova je každé navštěvující osobě předloženo prohlášení a je změřena teplota, 

která je zapsána formuláře a ten je založen na oddělení. V případě, že by teplota byla vyšší než 37,5 

nebude návštěva umožněna. 

8) Každá návštěva je povinna si při příchodu vydezinfikovat ruce, ve vnitřních prostorách požadujeme 

zakrytí úst a nosu pomocí roušky. Návštěvy jsou povinny mít zakryté dýchací cesty ( nos a ústa) a 



 

 

podrobit se antigennímu testu. Pokud se prokážou, že v posledních 48hod. podstoupili odběr na 

COVID 19 s negativním výsledkem antigenní test absolvovat nemusí, zároveň pokud v posledních 3 

měsících prodělali onemocnění COVID 19 též test podstupovat nemusí, ale zařízení doporučuje, aby 

v případě dřívějšího onemocnění návštěva test podstoupila. Každá návštěva se zapíše do knihy 

návštěv. 

9) Po každé návštěvě pracovníci Domova vydezinfikují místo, kde návštěva probíhala pomocí 

dezinfekčního spreje. Uživateli jsou vydezinfikovány ruce. 

10) STÁLE PLATÍ ZÁKAZ NÁVŠTĚV  s respiračním onemocněním, či s jeho příznaky ( kašel, rýma…) 

11) Personál připraví uživatele v domluvený čas a po příchodu návštěvy doprovodí uživatele na místo, 

kde bude návštěva probíhat. Po skončení návštěvy personál opět uživatele doprovodí na dané 

oddělení. 

12) Návštěva na pokoji může proběhnout ve výjimečném případě se zvýšenými bezpečnostními pravidly 

z důvodu trvalého upoutání uživatele na lůžko. Návštěva max. počtu 2 osob, absolvuje měření 

teploty, dezinfekci rukou a VŽDY má ochranu úst a nosu. Personál zavede návštěvu přímo na pokoj 

uživatele a po skončení návštěvy opět návštěvu doprovodí k hlavnímu vchodu. 

13) Návštěvy mají k dispozici  WC v hale Domova, které je pravidelně dezinfikováno. 

 

Příloha: Čestné prohlášení 

 

 

 

 

 

 

 

V Novém Strašecí dne 1.12.2020    

Romana Havlíková 

      Ředitelka  

 



 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO 

ONEMOCNĚNÍ 

1. Prohlašuji, že se u mě neprojevují a v posledních 14 dnech neprojevily příznaky virového 

infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). 

2. Prohlašuji, že jsem se v posledních 14dnech vědomě nesetkal/a s nikým, kdo je nakažen 

COVID-19. 

3. Nikdo z mé rodiny ani blízkého okolí není nemocný COVIOD -19. 

4. Nejsem pozitivně testovaný/a na COVID-19. 

5. Budu se ve vnitřích prostorách Domova ALMA MATER, o.p.s. pohybovat s ochranou úst a 

nosu. 

6. S ohledem na současnou situaci se budu chovat ohleduplně nejen ke svému blízkému, 

ostatním uživatelům Domova a peronálu s ohledem na jejich zdraví. 

7. V případě, že u mě bude diagnostikována nákaza COVID-19 v rozmezí 2-3 týdnů po 

návštěvě, neprodleně informuji sociálního pracovníka Domova. 

➢ Mgr. Eva Benešová, tel. 734750821, email dsnovestraseci@seznam.cz 

8. Naměřená teplota dne ……………….  v …………….hod. byla ……………….. 

9. Výsledek antigenního testu:        negativní                      pozitivní 

 

Jméno Příjmení Telefon Podpis 
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