
Návštěvní řád  
 
 Informujeme návštěvy, rodinné příslušníky, opatrovníky a další blízké osoby k realizaci 
návštěv.   
Snažíme se, aby kontakt mezi uživatelem pobytového zařízení a další osobou (návštěvou) 
probíhal co možná nejbezpečnějším způsobem, tak aby v případě nemoci nedocházelo k 
dalšímu šíření onemocnění COVID_19.  
 
 
Koordinace návštěv do zařízení 

- Předem si prosím zavolejte a domluvte si termín i čas schůzky tel: 734 312 772 

- Možnost návštěv je stanoven od 8. hodin do 18.hodin. 

Při   návštěvě rodinného příslušníka, stále platí povinnost nosit respirátor s výjimkou 
 dětí do 15 let, které na těchto místech mohou nosit i jiné ochranné prostředky, kterými jsou 
zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny 
technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření 
kapének.  
Toto opatření se nevztahuje na:  
a) děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku,  
b) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se 
závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumož-
ňují dodržování tohoto zákazu.  
c)zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravot-
ních služeb.  
d)uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, do-
movy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, 
a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě,  
e) další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb 
nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení a v zařízeních sociálních slu-
žeb,  
f) osoby řídící vozidlo veřejné dopravy v době, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při 
jeho odbavení,  
g) osoby po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,  
h) příslušníky a zaměstnance základních složek integrovaného záchranného systému, pokud pou-
žívají masku nebo polomasku splňující všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) 
normy ČSN EN 140 +A1,  
i) osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor nebo zdravot-
nickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické 
podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, a jsou 
schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasa-
zen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvr-
zení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná 
osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.  
 

Jestliže je to možné, realizujte prosím návštěvu venku na zahradě.    

 


