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Opatření ředitele Domova pro seniory Pohoda 

NÁVŠTĚVY  

Vážení  příbuzní, 

návštěvy v Domově pro seniory Pohoda budou probíhat od 25. 5. 2020 za dodržování pravidel 

zvláštního režimu, stanoveného z důvodu prevence nákazy koronavirem. 

Věnujte prosím pozornost podmínkám, za jakých bude možné návštěvu uskutečnit. Tyto 

podmínky byly vytvořeny na základě Doporučeného postupu č.10/2020 vydaného MPSV a 

v souladu s Mimořádným opatřením MZČR ze dne 19.5.2020 (Č. j.: MZDR 16214/2020-

3/MIN/KAN). 

1. Návštěva proběhne vždy po předchozím telefonickém objednání 

- Při telefonické domluvě se sociální pracovnicí se stanoví datum a čas, kdy návštěvníci 

přijdou. Bez tel. objednání nebude možné návštěvu z organizačních důvodů uskutečnit. 

- Objednání návštěv můžete provést ve všední dny v čase: PO – PÁ 7:30 - 15:30  

- na tel.čísle:  388 385 316 nebo 728 959 833 

2. Návštěvní hodiny: 

 PO – PÁ 10:00 - 11:00, 13:00 - 15:00, 17:00 - 18:00 

 SO – NE  9:30 - 10:30, 13:00 - 15:00  

3. Na návštěvu mohou najednou přijít pouze 2 příbuzní nebo blízké osoby klienta (včetně 

nezletilých). 

4. Návštěva si před vstupem do DS Pohoda přinese vlastní čistou roušku a čisté ochranné 

rukavice. 

5. Po vstupu do objektu personál návštěvě změří teplotu bezkontaktním teploměrem. 

- V případě teploty vyšší než 37°C bohužel nebude návštěva možná. 

6. Návštěvníci si přečtou a podepíší čestné prohlášení a uvedou na sebe kontakt, popř. základní 

informace o nezletilém. 

7. Potom budou uvedeni na místo určené ke konání návštěvy. 

8. Návštěva musí dodržovat dvoumetrový odstup od klienta. 

9. Návštěva bude trvat max. 30 min. včetně splnění vstupních náležitostí a preventivních opatření. 

U osob v karanténě jsou návštěvy zakázány. 

Děkujeme Vám za respektování našich podmínek a za Vaše pochopení. Zvláštní režim navštěvování je 

nastaven z důvodu, že chceme udělat vše proto, aby Vaši příbuzní zůstali v bezpečí. Pokud bude 

epidemiologická situace příznivá, budeme tato opatření postupně uvolňovat v souladu s aktuálními 

doporučeními MPSV a MZČR. 
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