
PODMÍNKY NÁVŠTĚV V DOMOVĚ POD VINNOU HOROU  

od 25. 5. 2020 od 13:00 – 16:00 hodin 
 

1. Návštěvy možné formou objednávkového systému – hlásit na recepci – 595 020 571, 

607 256 996. 

2. Návštěvy budou v rozmezí od 13:00 – 16:00 hodin, ke klientovi pouze 1 osoba max. na 1 

hodinu (děti do 18 let NE). 

3. Za příznivého počasí využíváme venkovní prostory – lavičky, stolečky jen v areálu 

domova. V případě špatného počasí prostory Retro místnosti nebo prostor u krbu. U 

imobilních klientů návštěvy na pokoji.  

4. Na dvoulůžkových pokojích je povolena vždy 1 návštěva na pokoji.  

5. Zaměstnanec recepce návštěvě změří teplotu. Návštěva se zvýšenou teplotou (nad 37° C) 

nebude vpuštěna. Návštěva použije dezinfekci u vstupu, vyplní a podepíše Čestné 

prohlášení. 

6. Návštěva si zajistí rukavice. Domov poskytne textilní roušku a ochranný plášť - předá 

zaměstnanec recepce v mezidveří. Zde bude rovněž kontejner na použité roušky a pláště.  

7. Uživatelé, kteří to zvládnou, musí mít během návštěvy roušky.  

8. Uživatelé, kteří budou v karanténě – u těchto návštěvy nejsou možné. 

9. Návštěva smí donést pouze trvanlivé potraviny v originálním obalu či kosmetiku tak, aby 

bylo možné balíček otřít dezinfekcí. Možné také květiny. Ne ovoce, pečivo aj. Předá 

recepční jako dosud.  

10. Pokud možno, udržovat mezi návštěvou a uživatelem odstup alespoň 1,5 - 2 m. 

11. Zaměstnanec recepce povede evidenci návštěv. Dohlédne, aby uživatelé měli přiměřeně 

stejnou četnost návštěv. Nikdo nebude upřednostňován nebo zvýhodňován. Všechny 

návštěvy by se měly v prvním týdnu prostřídat. 

12. Zároveň se návštěvy mohou objednat na další týden, podmínky návštěv mohou být z důvodu 

vyšší moci změněny. Je třeba sledovat webové stránky domova, popř. Facebook. 

 

Děkuji rodinám a blízkým, že respektujete naše podmínky.  

Všem nám jde o společnou věc, ochránit naše seniory a vyvarovat se případné nákaze.  
 

Pokud dojde ke zhoršení epidemiologické situace, mohou být návštěvy ZRUŠENY. 

 

Mgr. Marcela Mikulová, ředitelka 

V Hlučíně 21. 5. 2020 


