
 

Vážení příbuzní a přátelé obyvatel Domu pokojného stáří,  

díky vládnímu usnesení můžeme od pondělí 25. 5. umožnit návštěvy u vašich blízkých.  

I nadále však musíme všechny v Domě pokojného stáří chránit před zavlečením nákazy 

COVID-19. Proto můžete své blízké navštívit za těchto podmínek: 

1. Návštěvu si předem domluvíte v čase do 8.00 – 16.00 hod. na telefonním čísle 

775 441 370. S pracovníkem dohodnete přesný čas návštěvy, která bude trvat nejdéle 

1 hodinu. Přijít za blízkou osobou mohou maximálně 2 osoby. 

2. Návštěvní hodiny jsou vyhrazeny  od 9.00 – 12.00 hod. a od 13.00 – 17.00 hod. 

3. Při vstupu do Domu pokojného stáří si důkladně vydezinfikujete ruce, podepíšete 

čestné prohlášení, změříme vám teplotu bezkontaktním teploměrem, nasadíte si naši 

jednorázovou roušku, jednorázové rukavice a půjdete na předem dohodnuté místo 

návštěvy.  

4. Pracovník domova vám sdělí, kde bude návštěva probíhat, případně vás na určené 

místo doprovodí (na pokoji nebo v návštěvní místnosti, na zahradě, v jídelně nebo 

v kapli). 

5. Prosíme, abyste dodržovali smluvený čas vyhrazený pro návštěvu a včas opustili Dům 

pokojného stáří, a dali tak prostor dalším příbuzným obyvatelů domova. 

6. Po předchozí telefonické domluvě je možné vzít vašeho blízkého na vycházku mimo 

areál Domu pokojného stáří. Tato vycházka není časově omezena. I v tomto případě, 

s ohledem na možnost nákazy COVID – 19, dbejte důsledně na nařízená hygienická 

opatření. 

7. Aktuálně je již možné zasílat či osobně předávat svým blízkým balíčky. 

8. Z důvodu omezené kapacity parkoviště před DPS, prosíme o zvážení parkování 

i v blízkém okolí domova. 

V čestném prohlášení potvrzujete, že nemáte příznaky nákazy COVID-19 (kašel, rýma, 

zvýšená teplota, nechutenství, zažívací potíže) a že jste se nesetkal/a s nakaženým člověkem. 

Prosím, používejte ústenku a rukavice po celou dobu návštěvy (kromě např. pití). Dodržujte 

bezpečnou vzdálenost 2 metry od ostatních lidí. Buďte ohleduplní při pohybu v Domě 

pokojného stáří – po vaší návštěvě musí pracovníci vydezinfikovat místa dotyku. Návštěvu 

vynechte, pokud se necítíte zdrávi.  

Pokud se v příštích dnech budou měnit nařízení a pravidla pro návštěvy, budeme vás včas 

informovat. Děkujeme vám za pochopení a ohleduplnost. 

 

Tým pracovníků Domu pokojného stáří 

NADĚJE, pobočka Zlín 

DŮM POKOJNÉHO STÁŘÍ 


