
Opatření upravující realizaci návštěv v Domově pro seniory Javorník, p. o. 

 

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 18. 5. se s účinností od 25. 5. 2020 

ruší zákaz návštěv ve všech pobytových službách. 

Na základě tohoto mimořádného opatření vydalo MPSV Doporučený postup pro aplikaci návštěv u klientů 

v zařízeních sociálních služeb (Doporučený postup č. 10/2020), který je platný od 25. 5. 2020. 

• návštěvy jsou umožněny od 13:30 do 15:00 

- termíny návštěv se domlouvají telefonicky (možnost domluvy návštěvy v jiném časovém termínu, 

než je uvedeno) 

 

telefonní kontakt: 

pracoviště Javorník  – 584 440 297, 725 933 593, 725 933 594 

pracoviště Kobylá nad Vidnavkou č. 58 – 584 437 552, 732 927 394, 606 045 188  

pracoviště Kobylá nad Vidnavkou č. 153 – 584 437 296, 604 335 823, 606 045 188 

 

• uživatele/ku mohou navštívit maximálně dvě osoby ve stejném čase 

- je doporučeno, aby se návštěvy zdržovaly u uživatele/ky co nejkratší dobu 

 

• je nutné dodržovat odstup min. 2 metry mezi uživatelem a návštěvou 

 

• návštěva musí mít roušku a před vstupem do budovy a odchodu z budovy si musí dezinfikovat ruce 

 

• návštěvě je změřena teplota a jsou u ní zjišťovány symptomy koronavirové nákazy (navštěvující 

osoba podepisuje Prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, seznámení 

s podmínkami realizace návštěvy).  

- pokud je součástí návštěvy nezletilá osoba nebo osoba omezená ve svéprávnosti, podepisuje 

Prohlášení za tyto osoby zákonný zástupce či opatrovník 

 

- pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C nebo pozitivní příznak nemoci, je návštěva 

zakázána 

 

• pokud je to možné, probíhá návštěva ve venkovních prostorách nebo k tomuto účelu vyčleněné 

místnosti  

 

• návštěvy zcela imobilního uživatele na dvou a vícelůžkovém pokoji jsou zajištěny paravánem tak, aby 

byly odděleny od lůžek ostatních uživatelů 

 

• bez předchozího povolení není návštěvě umožněno vstupovat do jiných prostor budovy 

 


