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Způsob realizace návštěv v Domově pro seniory Efata (dále jen DS) 

a nastavená preventivní opatření 
 

Návštěvy v DS budou probíhat tímto způsobem: 

 

 Návštěvníci nesmí mít respirační nebo jiné infekční onemocnění. 

 Návštěvníci v průběhu 14 dnů nesměli přijít do kontaktu s nakaženým COVID-19 

nebo s osobou s podezřením na možnou nákazu COVID-19. 

 Čas návštěvy si prosím předem domluvte s personálem DS na tel. čísle 

734 796 471 (ošetřovna).  

 Povoleny jsou návštěvy maximálně 2 osob u jednoho uživatele najednou. 

 Ve stejném čase mohou v DS souběžně probíhat pouze dvě různé návštěvy.  

 Návštěva může navštívit pouze jednoho uživatele nebo jeden manželský pár.   

 Návštěvy by se měly zdržovat výlučně v bytě uživatele nebo na terasách DS.  

 Doba návštěvy je omezena na 30 minut. Do této doby se nezapočítává potřebná 

příprava návštěvníka na návštěvu (desinfekce, zjišťování zdrav. stavu aj.)  

 Návštěvy mohou probíhat pouze v  níže uvedených hodinách,  

od 10:00 -11:00 hodin 

od 13:00 -13:45 hodin 

od 14:00 - 15:00 hodin 

od 17:00 - 17:30 hodin – v tomto čase je povolena pouze jedna návštěva. 

 Vzájemný odstup mezi osobami při návštěvě by měl být minimálně 1,5 m. 

 Návštěvy budou až do odvolání přicházet do domova pro seniory vchodem pro 

zaměstnance, který se nachází v suterénu budovy z ulice Tyršova. 

 Při příchodu k DS prosím zatelefonujte na tel. číslo 734 395 877 (sociální pracovník), 

popřípadě na tel. č. 734 796 471 (ošetřovna) a personál domova Vám přijde 

odemknout vchod do DS. 

 Po vstupu do DS Vám bude změřena TT bezdotykovým teploměrem a vyplníte 

dotazník o Vaší bezinfekčnosti.  V dotazníku budete dotázáni, zda jste byli v kontaktu, 

v průběhu 14 dnů, s COVID-19 pozitivní osobou nebo s osobou s podezřením na 

nákazu COVID-19.  Pokud Vám bude naměřena TT nižší než 37° C, nebudete trpět 

respiračním onemocněním a nebyli jste v kontaktu se suspektní osobou, budete moci 

návštěvu uživatele uskutečnit.  

 U vstupu do DS použijete připravené jednorázové návleky na obuv, vydesinfikujete si 

ruce připravenou desinfekcí. Osoby s alergií na desinfekci si umyjí ruce teplou vodou 

s mýdlem a použijí jednorázové rukavice (samozřejmostí je rouška/respirátor 

zakrývající ústa a nos návštěvy). 

 Svůj příchod zapíšete do knihy návštěv, kde uvedete hodinu svého příchodu, koho 

jdete navštívit a při odchodu hodinu svého odchodu.  
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 Pokud jste přinesli pro uživatele věci nebo potraviny, které mu chcete předat, oznamte 

to prosím personálu, který následně zajistí desinfekci zboží, uloží jej do 

vydesinfikované tašky, kterou Vám předá k předání uživateli.  

 Vzhledem k potřebě desinfikovat veškeré věci, které uživateli donesete a časové 

vytíženosti personálu, je povoleno uživateli donést maximálně 7 položek potravin. 

Ovoce/zeleninu prosím noste v obale, který se může vydesinfikovat. Za jednu položku 

se považuje například 1 balení ovoce, 1 jogurt, 1 balení oplatku atd.  Pokud budete 

chtít přinést oblečení, které se místo desinfekce musí před jeho předáním uživateli 

vyprat, označte ho prosím doma jménem uživatele, aby se označení nevypralo, a 

označený oděv vložte do sáčku nebo igelitové tašky, na kterou nalepíte jméno 

uživatele. Tašku s oblečením pak předáme do prádelny k vyprání s desinfekcí. 

 Po ukončení návštěvy požádejte personál o odemčení východu. U východu zapište 

hodinu svého odchodu do knihy návštěv, použité návleky a jednorázové rukavice 

odložte do připraveného koše a následně Vám personál odemkne vchod. 

 Po návštěvě pracovník DS zajistí vyvětrání bytu, kde se návštěva konala, a desinfekci 

místa, kde návštěva seděla. 

 

 

Bc. Milan Metzl 

sociální pracovník Domova pro seniory Efata  

e-mail: spefata@gmail.com 

mob. 734 395 877 

 


