
 
Podmínky návštěv v Domově důchodců U Zlatého kohouta na Hluboké nad Vltavou ode dne   
10. 8. 2020  
 
Vážení,  
dovolujeme si Vám oznámit     změny pravidel   návštěv v Domově důchodců „U Zlatého kohouta“ Hluboká 
nad Vltavou ode dne 10.8. 2020 
Důvodem   nastavení   a ponechání     těchto    podmínek je prevence a možnost kontroly případného šíření 
nákazy Covid -19. 
.  
KOORDINACE NÁVŠT ĚV MUSÍ BÝT ORGANIZOVÁNA TAK, ABY NEDOCHÁZELO K VELK É 
KONCENTRACI OSOB. 
 
 Návštěvy nadále nejsou povoleny u klientů, kteří jsou v karanténní zóně. 
  
Všechny návštěvy musí být předem ohlášeny a objednány na konkrétní čas a datum. 
  
Nadále bude vedena evidence návštěv u klientů. Evidenci povede Bc. Bicencová - sociální pracovnice - 
dostupná    na   telefonním   čísle 734 200 992.  Zde obdržíte základní informace o průběhu návštěvy 
 
Všechny návštěvy nadále probíhají za daných podmínek a trvajících opatření vlády České republiky. 
   
Návštěvy jsou již možné celý týden v čase od 9:00 do 11:00 a od 13:00 do 15:00 hodin. 
 
Návštěvy budou    nadále    probíhat   v režimu maximálně   2 dospělé osoby na jednoho uživatele 
ve stejném čase. 
U každého uživatele je možná maximálně 1 návštěva denně v trvání maximálně 1 hodiny.  
Návštěvy mobilních klientů budou realizovány ve společenské místnosti a v prostorách 
zahrady.  
Bude vyžadované dodržování odstupů minimálně 2 metry mezi různými osobami s výjimkou 
rodinných příslušníků, pokud bude návštěva ve venkovních prostorách. 
Každá navštěvující osoba bude nadále dotazována na symptomy koronavirové nákazy a vyplní   
dotazník o bezinfekčnosti již před vstupem do zařízení. Bez vyplněného dotazníku nebude 
návštěva vpuštěna do zařízení. 
Navštěvující osobě bude   i nadále   při vstupu změřena tělesná teplota. Pokud bude mít 
navštěvující osoba teplotu nad 37,0°C nebo bude mít pozitivní příznak nemoci COVID-19, 
nebude jí do zařízení umožněn vstup. 
Navštěvující osoba musí   mít   při vstupu do zařízení sociálních služeb čistou   roušku, nutná je 
nadále    desinfekce rukou.    
I při pobytu    na    zahradě    budou    navštěvující   osoby    používat   ochranné roušky 
 
Pokud nebude navštěvující osoba dodržovat nadále tato pravidla, může být ze zařízení 
vykázána.   
 
Doporučení při pobytu klienta v domácím prostředí 
 
Rodinní příslušníci i klienti se musí chovat zodpovědně!!!! 
Pokud možno nebudou se pohybovat v přeplněných supermarketech. 
Pokud bude mít klient při pobytu doma příznaky onemocnění či zvýšenou tělesnou teplotu, 
nebude zpět do zařízení přijat. Rodina se spojí s praktickým lékařem a dále bude postupovat 
dle jeho pokynů. 
Prosíme návštěvníky, aby zvážili návštěvu bezprostředně po návratu ze zahraniční dovolené 
nebo z regionů v ČR s vyšším výskytem nákazy COVID 19. 
 
Děkuji Vám za pochopení      ředitel domova Jiří Slepička 



 
Čestné prohlášení pro navštěvující osobu klienta Domova důchodců „U Zlatého kohouta“ Hluboká nad 
Vltavou při pandemii onemocněním COVID 19 rok 2020. 
 
Čestně prohlašuji, že -jsem nebyl ve styku s nakaženou osobou 
                                   nevykazuji příznaky koronavirového onemocnění 
                                   poslední dva týdny jsem nepobýval mimo republiku 
                                   nejsem zařazen do karanténního opatření 
 
  
 Dne ……………….                                                  Podpis navštěvujícího………………………                                                      
 

 


