
Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace, 

tř. Bří Čapků 1, 695 01 Hodonín 
(dále jen „domov“) 

 

MIMOŘÁDNÝ NÁVŠTEVNÍ ŘÁD  
(dále jen „návštěvní řád“) 

 
platný od 8.2.2021 do odvolání 

Tento návštěvní řád upravuje rozsah návštěv a chování návštěvníků v domově za mimořádné 

situace ohrožení nákazou Covid 19, způsob ochrany před zavlečením nákazy Covid 19 a 

následky nedodržování návštěvního řádu. 

 

Domov pro seniory Bažantnice, p.o., dokázal díky obětavé práci všech jeho zaměstnanců 

odolat nákaze v jarní i podzimní vlně Covidu 19. Aby tomu tak zůstalo i nadále, pro návštěvy 

platí tato pravidla: 

 

I. OMEZENÍ POČTU NÁVŠTĚV, NAHLAŠOVÁNÍ 

 

1. návštěvy jsou možné v počtu max. 2 osoby na jednu návštěvu v 1 týdnu (pravidlo 2/1/1). 

 

2. návštěvy jsou možné po telefonické rezervaci termínu. Rezervace je na telefonu 

702 186 536 v pracovních dnech od 8,00 do 14,00.   

 

3. rezervovat je možné jen jeden termín v týdnu, není možné naráz nahlašovat více návštěv 

k jednomu klientu. 

 

4. rezervace nejpozději 1 den před návštěvou, není možné nahlašovat v den uvažované 

návštěvy. Návštěvy na víkend se hlásí nejpozději v pátek do 14,00. 

 

5. doba návštěvy je 45 minut 

 

6. během návštěvy není dovoleno navštěvovat další jiné klienty nebo se pohybovat po 

domově. Případné dotazy zodpoví personál v přízemí v pracovní dny. 

 

II. PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ 
 

1. vstup je možný jen ve vlastním nepoužitém respirátoru tř. FFP2 nebo KN 95, který 

kryje ústa i nos. Jiný typ ochrany nosu a úst není možný. Řádně nasazený respirátor je 

povinný po celou dobu návštěvy.  

 

2. návštěvy po příchodu na vrátnici svléknou svršky (kabát, bunda) na věšák a bude jim 

změřena teplota 

 

2. vydezinfikují si ruce po dobu min. 20 sekund  podle návodu vedle dávkovače  dezinfekce 

 

3. návštěva vyplní dotazník o bezinfekčnosti a prohlášení o seznámení s tímto Mimořádným 

návštěvním řádem 

 



4. respirátor není možné sundávat, proto se nebude při návštěvě nic jíst a pít.  

 

5. návštěvy budou probíhat v návštěvních místnostech. Pouze u nepohyblivých klientů bude 

návštěva umožněna na pokoji. Při návštěvě na pokojích budou otevřeny vstupní dveře 

k provedení kontroly dodržování opatření. 

 

6. klient bude mít po celou dobu návštěvy roušku. 

 

7. po skončení návštěvy odchází  přes vrátnici ven.  

 

8. věci, přinesené klientu, pomůžeme odnést do jeho bytu. Tuto skutečnost, tj. požadavek na 

odnesení, sdělte na vrátnici. Vrátná bude informovat personál.  

 

9. Po dobu návštěvy budou prováděny kontroly dodržování preventivních opatření. Při jejich 

nedodržování bude  návštěva ukončena a další nebude umožněna. 

 

 

III. DOLOŽENÍ DOKLADŮ U BEZINFEKČNOSTI 

 

Návštěvník odevzdá na vrátnici doklad o bezinfekčnosti což je: 

 

- doklad od svého lékaře, že prodělal v uplynulých 90 dnech před návštěvou onemocnění 

Covid 19 ( v tomto případě se neprovádí antigenní POC test) 

 

nebo 

 

- doklad o provedeném PCR testu nebo antigenním POC testu, ne starším jak 48 hodin před  

 

 

 

V Hodoníně, dne 5.2.2021 

Vladimíra Křížková, ředitelka 

 

 

 

 


