
  
  

 

Nařízení ředitelky Oblastní charity Tišnov č. 1/2020 

Pravidla pro realizaci návštěv v pobytovém zařízení sociální služby – Chráněné 

bydlení Skryje 

S účinností od 25. 5. 2020 je možné realizovat návštěvy v pobytovém zařízení Chráněné bydlení 

Skryje za následujících podmínek: 

• Každý kontakt mezi uživatelem pobytového zařízení a další osobou musí probíhat co 

nejbezpečnějším způsobem. 

• Počet cizích osob v zařízení je nutné koordinovat dle počtu příchozích osob a způsobem 

odpovídajícím prostorám, kde ke kontaktu dochází. Nesmí dojít k velké koncentraci cizích 

osob. V částech budovy nebo v pokojích, které jsou v karanténě, nejsou návštěvy možné. 

• Návštěvy mohou probíhat pouze v rozsahu maximálně dvou dospělých osob na jednoho 

uživatele ve stejném čase. Výjimku lze povolit pouze ze závažných důvodů, např. pokud 

navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod. 

• Před vstupem do zařízení je každá navštěvující osoba povinna vyplnit čestné prohlášení o 

bezinfekčnosti a souhlas s Pravidly návštěv, viz. příloha, a svým podpisem stvrdit jeho 

správnost. Za nezletilou nebo nesvéprávnou osobu vyplní dotazník její zástupce nebo 

opatrovník. 

• Každé navštěvující osobě bude před vstupem do zařízení změřena teplota bezkontaktním 

teploměrem. Při teplotě nad 37,0o C nebo zjištění pozitivního příznaku nemoci COVID 19, je 

návštěva zakázána.  

• U vstupu do budovy je umístěna dezinfekce na ruce a připraveny jednorázové roušky. 

• Návštěvy musí mít po dobu návštěvy nasazenou roušku a při vstupu do budovy a odchodu 

z budovy si budou dezinfikovat ruce. Dle potřeby bude návštěvě při vstupu předána 

jednorázová rouška.  

• Pokud je to možné, používá po dobu návštěvy roušku také uživatel. 

• Návštěvy budou probíhat ve venkovních prostorách zařízení (dvůr, zahrada) nebo 

v jednolůžkových pokojích. K realizaci návštěvy ve dvoulůžkovém pokoji může dojít pouze na 

nezbytně nutnou dobu a v případě, že druhý uživatel bude ochoten a schopen na dobu 

návštěvy pokoj opustit. Při realizaci návštěvy v obývacím pokoji a v rámci pohybu po budově 

bude zajištěno, aby byly dodržovány odstupy min. 2 metry mezi různými osobami, vyjma 

rodinných příslušníků. Kontakt mezi uživatelem a návštěvou na kratší vzdálenost je možný jen 

v odůvodněných případech a na co nejkratší dobu. 

• Po návštěvě bude provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce (kliky, vypínače, 

zábradlí,…), a to prostředkem s virucidním účinkem. Po každé návštěvě bude vyvětrána 

místnost či pokoj, kde se návštěva realizovala. 

• Pravidla pro realizaci návštěv budou vyvěšena u vstupu do budovy. 

• Hromadné akce pro veřejnost nejsou povoleny. 

V případě změny nařízení Vlády, Ministerstva zdravotnictví nebo Ministerstva práce a sociálních 

věcí bude provedena aktualizace těchto Pravidel. 

V Tišnově dne 22. 5. 2020                                                                          Ing. Jaroslava Klapalová, ředitelka 

Příloha: Dotazník o bezinfekčnosti a souhlas s pravidly návštěv 



  
  

 

Čestné prohlášení o bezinfekčnosti a souhlas s pravidly návštěv v Chráněném 

bydlení Skryje 

 

Já ………………………………………………, nar. ………………………………, prohlašuji, že mi 

v souvislosti s onemocněním COVID 19 nebyla nařízena karanténa, nebyl/a 

jsem v období posledních 14 dnů v kontaktu s osobou pozitivně testovanou na 

COVID 19, nemám respirační obtíže ani jiné příznaky onemocnění COVID 19 

(teplota, kašel, průjem, zvracení, atd.). 

Jsem seznámen s Pravidly pro realizaci návštěv v pobytovém zařízení sociální 

služby Chráněné bydlení Skryje a budu respektovat jejich dodržování. 

Beru na vědomí, že pokud bych zde vědomě uvedl/a nepravdivé informace a 

moje návštěva by měla za následek zavlečení nákazy COVID 19 do Chráněného 

bydlení Skryje, vystavuji se postihu dle platných právních předpisů a vládních 

nařízení. 

 

 

Ve Skryjích dne …………………………………. v ………… hodin………………………………………                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                podpis  

 


