
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD V DOBĚ PANDEMIE COVID-19 - VÁNOCE 

 
 

DŮM PÉČE ČČK             
 

 

„NÁVŠTĚVY PŘES SKLO“  

RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ, OPATROVNÍKŮ  

A DALŠÍCH OSOB  
 

Chápeme, že pro vás a vaše blízké je vzájemné odloučení dlouhé a stresující. Vzhledem 

k platnému krizovému opatření vlády ČR a nepříznivé epidemické situaci musíme 

přistoupit pouze k velmi omezené podobě návštěv našich pacientů, a to možnost vidět 

se alespoň přes sklo v době vánočních svátků. 

 

Chtěli bychom Vás seznámit s podmínkami, za kterých je možné pacienta v našem 

zařízení takto vidět.  

Děkujeme za Vaše pochopení a trpělivost. Vážíme si Vaší podpory. 

 

NÁVŠTĚVNÍ DOBA: 
 

ČTVRTEK 24.12.2020:  10:00 – 11:00 A 14:00 – 16:00 HOD 

PÁTEK 25.12.2020:   10:00 – 11:00 A 14:00 – 16:00 HOD 

SOBOTA 26.12.2020:  10:00 – 11:00 A 14:00 – 16:00 HOD  

NEDĚLE 27.12.2020: 10:00 – 11:00 A 14:00 – 16:00 HOD 

 

 

KOORDINACE NÁVŠTĚV DO ZAŘÍZENÍ 

 

• Počet cizích osob v zařízení je striktně koordinován.   

• Časy návštěv musí být určeny předem, a to v povolené návštěvní době s omezeními.  

• Je nutné předchozí domluvení/nahlášení „návštěvy přes sklo“ telefonicky na telefonu 326 320 250.  

 

 

OMEZENÍ POČTU NÁVŠTĚV, RESP. OSOB A ČASU NÁVŠTĚV, PRŮBĚH „NÁVŠTĚV PŘES 

SKLO“ 

 

• Návštěvy budou probíhat v režimu: max. dvě dospělé osoby ve stejném čase na jednoho pacienta. 

• Maximálně je možná na jednom patře přítomnost dvou dospělých osob pro jednoho pacienta. Počet 

koordinuje personál zdravotnického zařízení. 

• Návštěva zůstává v prostorech vstupní chodby na 1. NP nebo 2. NP za vstupními dveřmi, v žádném 

případě nevstupuje na oddělení.  



• Osobní kontakt mezi uživatelem lůžkového zařízení a návštěvou NENÍ možný.  

• Pacient zůstává v prostorech oddělení. Bude vysazen v kardiackém křesle, příp. pro ležící pacienty 

lůžko bude vyvezeno z pokoje.  

• Jeden pacient nesmí mít v jednom dni více než jednu návštěvu. 

• Pokud je to možné, pacient je zabezpečen rouškou.  

• Čas návštěvy bude stanoven předem, doba návštěvy je max. 20 minut.   

• Návštěvy musí mít respirátor FFP2/KN95 a při vstupu do budovy a odchodu z budovy si musí 

dezinfikovat ruce.    

• Každá navštěvující osoba bude dotazována na symptomy koronavirové nákazy.   

• Navštěvující osobě bude změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0°C nebo 

pozitivní příznaky infekční nemoci, je návštěva zakázána.   

• Je nutné dodržování odstupů min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků. 

Znovu zdůrazňujeme, že osobní kontakt mezi uživatelem lůžkového zařízení a návštěvou NENÍ 

možný.  

• Donesené věci pro pacienta předá návštěva v jednorázovém obalu (igelitový obal, taška) s označením 

jména pacienta zdravotnickému personálu. Obal bude zlikvidován. 

• Časové či frekvenční omezení návštěv se i nadále nevztahuje na osoby v terminálním stádiu.  

 

Platnost od 24. prosince 2020. 

 

V Mladé Boleslavi, 22. prosince 2020 

 

 

Mgr. Michaela Mittnerová, ředitelka Úřadu OS ČČK 


