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NAŘÍZENÍ ŘEDITELKY DOMOVA PRO SENIORY 

KRNOV – POKYNY PRO NÁVŠTĚVY KLIENTŮ DS A 

DZR   

Domov pro seniory Krnov v souvislosti s plánovaným rozvolněním povoluje 

návštěvy klientů DS a DZR v souladu s Mimořádným opatřením MZ ČR a 

doporučeným postupem MPSV ČR, a to za dodržení následujících pravidel:  

• Z důvodu eliminace velké koncentrace cizích osob v zařízení musí být 

návštěvy koordinovány, proto je stanovena doba návštěv ve dnech ÚT až 

NE od 14.00 do 17.00 hodin. Návštěvní dny jsou stanoveny pro jednotlivá 

oddělení takto: 

DZR, II. oddělení   ÚT, ČT, SO   

III. a IV. oddělení    STŘ, PÁ, NE 

 

Doba návštěvy je stanovena na 0,5 hodiny a probíhá v režimu max. 2 

dospělé osoby na jednoho klienta ve stejném čase. Je stanoven max. počet 

návštěv na celém oddělení.  

 

Návštěvy je nutno předem objednat v pracovních dnech PO až PÁ od 

8.00 do 14.00 hodin na tel. číslech: 

 

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

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

 

• Vstup objednaným 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 ohledně 

symptomů onemocnění COVID_19. Návštěva je zabezpečena rouškou.  

 

• Případné donesené balíčky návštěvou, je povinna návštěva předat na 

recepci za účelem dekontaminace.  

 

• Setkání mohou proběhnout v jednolůžkových pokojích, ve vyčleněných 

prostorách, terase nebo zadní zahradě. Je nutno dodržovat od ostatních 

osob odstup min. 2 metry. Návštěva nesmí spolu s klientem opouštět areál 

zahrady. 
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• 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. 

 

Nařízení je platné s účinností od 25.5.2020 a bude dále upraveno dle 

aktuálního vývoje epidemiologické situace a opatření kompetentních 

orgánů. 

 

Prosíme návštěvníky, aby dbali tohoto opatření a pomohli nám tak zajistit 

bezproblémový průběh návštěv. Klienti našeho zařízení i nadále zůstávají 

nejrizikovější skupinou a musíme tak zajistit kontakt co možná nejbezpečnějším 

způsobem. 
 

Odmítnutí respektovat pokyny, které jsou předmětem tohoto nařízení, má za 

následek nerealizování návštěvy u uživatele. 
 

 

 

Ing. Kateřina Michaliková 

Ředitelka  
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