Opatření ředitele – návštěvy Domova od 25. 5. 2020
Postup při návštěvě klienta
Dle mimořádného opatření MZČR, které nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a
odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření
onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-s účinností ode dne 25.
května 2020 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje provoz
zařízení sociálních služeb tak, že poskytovatelé zařízení sociálních služeb (podle § 34 zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) v pobytové formě musí dodržovat následující
pravidla:
• Pokud se jedná o přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným
zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí
soudu nebo jiného orgánu svěřen, opatrovníka, popřípadě osoby určené opatrovníkem,
je-li osobou, jejíž svéprávnost je omezena tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí
zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí, osoby blízké nebo osoby
určené klientem, popřípadě jiných osob, které chtějí navštívit klienta, lze ve stejném
čase připustit u klienta přítomnost nejvýše dvou osob; výjimky lze připustit z důvodů
hodných zvláštního zřetele, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a
doprovod.
• Každá osoba navštěvující klienta je dotazována na symptomy onemocnění COVID-19,
např. formou dotazníku.
• Osobě navštěvující klienta je změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu
nad 37,0 °C nebo jiný pozitivní příznak nemoci, nelze připustit její přítomnost u klienta.
• Shora uvedená omezení se nevztahují na přítomnost u klienta v terminálním stádiu
nevyléčitelného onemocnění.
• Pokud je to možné, návštěvy probíhají ve venkovních prostorách zařízení (zahrada,
společná terasa apod.) nebo v jednolůžkových pokojích anebo v místnosti vyčleněné
pro tento účel.
• V případě návštěv na dvoulůžkovém a vícelůžkovém pokoji jsou mezi lůžky umístěny
paravány nebo jiné obdobné překážky.
• Po každé návštěvě je provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce, a to
prostředkem s virucidním účinkem.
S účinností ode dne 25. května 2020 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření
jsou zákonný zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstoun nebo jiné
osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen,
opatrovník, popřípadě osoby určené opatrovníkem, je-li osobou, jejíž svéprávnost je omezena
tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich
poskytnutí, osoba blízká nebo osoba určené klientem, popřípadě jiná osoba, které chce
navštívit klienta, povinni výše uvedená omezení dodržovat.
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