
Podmínky návštěv v Domově důchodců U Zlatého kohouta na Hluboké nad Vltavou 
 
Vážení,  
dovolujeme si Vám oznámit změny pravidel návštěv v Domově důchodců „U Zlatého kohouta“ Hluboká nad 
Vltavou ode dne 7. 12. 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. 
  

Návštěvy musí být předem ohlášeny a 
objednány.  
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 budou možné od pondělí do pátku v čase od 9:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 15:00 
hodin. 
 
Návštěvy budou    nadále    probíhat   v režimu maximálně   2 dospělé osoby na jednoho uživatele 
ve stejném čase jedenkrát za týden. 
U každého uživatele je možná maximálně 1 návštěva denně jedenkrát v týdnu na dobu 
maximálně 30 minut.  
Z důvodu provádění a hodnocení POC testu a dalších administrativních úkonů, je vhodné 
dostavit se do sociálního zařízení minimálně o 30 minut dříve před zahájením vlastní návštěvy. 
Návštěva bude probíhat v místnosti tomu určené za dodržování daných pravidel daných MZ 
ČR. 
Bude vyžadované dodržování odstupů minimálně 2 metry mezi různými osobami. 
Každá navštěvující osoba     bude nadále    dotazována na symptomy koronavirové nákazy a 
vyplní   čestné prohlášení o bezinfekčnosti již před vstupem do zařízení, dále podepíše 
informovaný souhlas s provedením POC testu. Bez vyplněného čestného prohlášení a 
podepsaného souhlasu s provedením POC testu nebude návštěva umožněna. 
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 poté bude zdravotním 
pracovníkem proveden POC test, který bude bezplatný. 
Testu POC se nemusí podrobit navštěvující osoba: 

1. Osoba má písemné potvrzení o provedení PCR testu s negativním výsledkem, který není 
starší 48 hodin 

2. Osoba má písemné potvrzení o provedení POC testu s negativním výsledkem, který není 
starší 48 hodin 

3. Osoba prodělala nákazu COVID 19 a doloží o tom písemný doklad od praktického 
lékaře o tom, že od nákazy neuběhla delší lhůta než 90 dnů. Zároveň žádáme o kopii 
tohoto dokladu k založení.  



 
Navštěvující osoba musí   mít   při vstupu do zařízení sociálních služeb nový originálně zabalený 
respirátor nejméně třídy KN 95 nebo FFP2 bez výdechového ventilu (lze zakoupit v místní 
lékárně), nutná je nadále desinfekce rukou.    
 
Pokud nebude navštěvující osoba ochotna respektovat dané podmínky návštěvy, bude návštěva 
okamžitě ukončena. 
 

Po dobu trvání nouzového stavu nesmí klienti opouštět 
sociální zařízení. 
 
 
Děkuji Vám za pochopení      ředitel domova Jiří Slepička 
 
 
Čtěte ještě následující přílohy. Přílohu je možné si stáhnout dopředu a předvyplnit před návštěvou. 


