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POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY DS KRNOV 

V souladu s vydaným Mimořádným opatřením č. 15/2020 Krajské hygienické stanice 

v Ostravě, které je platné pro celý Moravskoslezský kraj, vydávám tento pokyn pro 

návštěvníky klientů obou pobytových služeb Domova pro seniory Krnov: 

Návštěva klienta je možná pouze za podmínky, že návštěvník vstupuje a poté se 

pohybuje v zařízení pouze s ochranným prostředkem dýchacích cest, a to minimálně 

s respirátorem FFP2 bez výdechového ventilu. Bez tohoto ochranného prostředku není 

možno návštěvu uskutečnit. 

Návštěva je povinna také dodržovat preventivní opatření organizace:  

 

• Návštěva probíhá v režimu max. 2 dospělé osoby na jednoho klienta ve stejném čase.  

• Vstup návštěvám je možný pouze vchodem u recepce za zvýšených hygienických 

opatření (měření teploty, dezinfekce rukou). Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 

37,0 stupňů nebo pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána. Návštěva vyplní 

dotazník bezinfekčnosti.  

• Návštěva je zabezpečena ochranným prostředkem dýchacích cest, min. respirátorem 

FFP2, který musí používat po celou dobu návštěvy v budově (tj. i u klienta na 

pokoji).  

• Setkání mohou proběhnout v jednolůžkových pokojích, ve vyčleněných prostorách, 

terase nebo zadní zahradě. Je nutno dodržovat od ostatních osob odstup min. 2 metry. 

Návštěvě není povolen volný pohyb po organizaci.  

• Pracovníci musí provést po každé návštěvě na pokoji dezinfekci ploch, kterých se 

dotýkají ruce prostředkem s virucidním účinkem. Prosíme návštěvníky o minimální 

kontakt ploch v místě návštěvy.  

 

Jakékoliv bližší informace Vám sdělí sociální pracovnice:  

DZR a II. oddělení: Sylva Krejčí, DiS – 724 831 652  

III. a IV. oddělení: Bc. Eva Machová – 775 620 858  

 

Chci Vás všechny požádat, abyste respektovali nastavená pravidla a zbytečně nevystavovali 

riziku Vaše blízké a také další klienty nebo zaměstnance. Přicházíte do zařízení, kde je 

nejvíce ohrožena skupina obyvatel. 

Děkuji za pochopení a odpovědný přístup.  

Při nedodržování pokynu a preventivních opatření si vedení domova vyhrazuje možnost 

ukončení návštěvy. 

Pokyn je platný s účinností od 17.7.2020 až do odvolání. 

 

Ing. Kateřina Michaliková 

Ředitelka 

Domov pro seniory Krnov 


