
 

 

 
 

Obecná pravidla pro uskutečňování návštěv od 25.5.2020 

v pobytových sociálních službách poskytovaných                                       

v budovách na Beskydské ulici. 

 

• Vstup do objektu je i nadále uzamčen     
• Jakýkoli kontakt mezi uživateli služeb a návštěvami musí probíhat co možná nejbezpečnějším 

způsobem, tak aby nemohlo dojít k případnému šíření onemocnění COVID_19. 
• Návštěvy budou organizované. Návštěvy se rezervují minimálně den předem telefonicky                           

na telefonním čísle 725 684 340 ve všední dny od 9:00 do 11:00 hodin. Rezervace návštěv bude 
spuštěna dne 22. 5. 2020.     

• Celkový denní počet návštěv je stanoven na maximální počet 6 návštěv na budovu (tj. 6 návštěv na 
budově „A“ a 6 návštěv na budově „B“).  

• Návštěvu u jednoho klienta smí absolvovat maximálně 2 osoby za den. Zvířata nemají do zařízení 
přístup.   

• Doba návštěvy je omezena na maximálně 45 minut v časovém rozmezí 14:00 – 16:00 hod.                     
Poslední návštěva odchází v 16:00 hod. Žádáme návštěvy o dodržování tohoto času, bude                  
prováděna desinfekce prostor.  

• Každá navštěvující osoba vyplní dotazník o bezinfekčnosti již před vstupem do Centra                   

sociálních služeb. Bez vyplnění dotazníku nebude návštěva umožněna. Dotazník je                       

k dispozici na našich webových stránkách, žádáme návštěvníky, aby měli dotazník vyplněný 

předem. Pokud budou součástí návštěvy nezletilé osoby nebo osoby, které jsou omezeny na 
svéprávnosti, vyplní za ně dotazník zákonný zástupce nebo opatrovník.    

• Návštěvy na budovu „B“ vstupují hlavním vchodem, návštěvy na budovu „A“ vstupují vchodem č. 
3 (u zvonků do budovy „A“).  

• Návštěvník je povinen mít na obličeji roušku po celou dobu návštěvy a při vstupu do budovy                    
i odchodu z budovy si dezinfikovat ruce. Návštěvník přijde vybaven dvěma rouškami. Při           
příchodu do zařízení odloží roušku ve které pobýval ve venkovních prostorách a nasadí si svoji                  
čistou roušku, donesenou v mikrotenovém sáčku.  

• Všechny návštěvy po zazvonění u vchodu vyčkají příchodu personálu a absolvují měření tělesné 
teploty pracovníkem v sociálních službách, případně všeobecnou sestrou. Pokud má navštěvující 
osoba teplotu nad 37,0° C nebo jiné příznaky nemoci, není návštěva umožněna. Pracovník                              
zaznamená tuto skutečnost do dotazníku. Do seznamu u vchodu je zapisována evidence návštěv.     

• Případné donesené balíčky je návštěva povinna předat personálu za účelem dekontaminace.   
• Návštěvník přejde co nejkratší cestou za svým rodinným příslušníkem na místo uskutečnění                      

návštěvy.  
• Návštěvy u klientů na jednolůžkových pokojích probíhají přímo na pokoji klienta.  

 
 
 



 

 

• Návštěvy klientů obývajících dvoulůžkové pokoje musí probíhat tak, aby nedošlo ke kontaktu                      
cizích osob. Návštěvy převezou klienty těchto pokojů na balkon (v přízemí do prostor za oknem), 
do čajové kuchyňky, případně do společenské místnosti či na chodbu. Personál použije                                           
v individuálních případech zástěny.       

Venkovní terasa před hlavní jídelnou je určena k pobytu uživatelů, kteří v dané chvíli nemají návštěvu 

a nebude využívána pro uskutečňování návštěv. Návštěvy se mohou uskutečnit v areálu CSS před vchody 
(chodníky před budovou) za dodržení podmínky 2 osob na návštěvě  u jednoho klienta a zamezení 
koncentrace osob. Uživatel je opatřen rouškou. Návštěva neopouští s uživatelem tento areál.   

• Návštěvy jsou povinny se řídit pokyny ošetřujícího personálu.        

• Návštěvy nemohou vstupovat na pokoje nebo oddělení klientů, kteří jsou v případné karanténě.     

• Pokud je to možné, klient je zabezpečen rouškou. 
• Návštěvy dodržují odstupy min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků 

(tj. návštěvy). Kontakt mezi klientem a návštěvou na kratší vzdálenost je možný jen v 
odůvodněných případech a doporučuje se co nejkratší dobu.     

• Návštěvník o svém odchodu informuje personál    
• Po každé návštěvě na pokoji nebo ve společných prostorech musí být provedena dezinfekce ploch, 

kterých se dotýkají ruce prostředkem s virucidním účinkem.  
• Po každé návštěvě (případně i v jejím průběhu) je nutné větrání dané místnosti či pokoje v délce 

min. 10 minut.  
• U klientů v terminálním stavu může ředitel prostřednictvím vedoucí zdravotního úseku umožnit 

návštěvu i mimo tato opatření.   
• Toto opatření bylo zpracováno v souladu s Doporučeným postupem pro aplikaci návštěv klientů v 

zařízeních sociálních služeb č. 10/2020, který vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí České 
republiky s datem účinnosti 25. 5. 2020, které bylo schváleno vládním usnesením č. 520.          

• S tímto opatřením jsou prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci Centra sociálních služeb                  
Jeseník a všechny příchozí návštěvy formou podepsání souhlasu při příchodu do Centra sociálních 
služeb. 

• Ředitel si vymezuje právo zpřísnit opatření, pakliže dojde ke změně epidemiologické situace nebo 
nerespektování pokynů a ochrany seniorů návštěvami. 

 

 

 

V Jeseníku 25.5. 2020 

Ing. Jan Rotter, ředitel  


