
Sociální služby města Moravská Třebová 

ZMĚNA PRAVIDEL NÁVŠTĚV OD 1.7.2020 V POBYTOVÝCH SLUŽBÁCH  

DOMOVĚ PRO SENIORY, DOMOVĚ SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM, ODLEHČOVACÍ SLUŽBĚ 

 

1. Vstup a výstup je umožněn pouze hlavním vchodem ( přístup ze Svitavské ulice). V případě návštěvy 

využijte zvonku u hlavních dveří, budova je nadále uzamčena. Parkování v areálu není umožněno. 

2.Návštěvy jsou umožněny každý den 8.00 do 17.00 hodin. 

3. Maximální počet návštěvníků u klienta – dvě osoby v jednom čase / okamžiku. 

4. Pracovníci recepce změří při vstupu návštěvníkům tělesnou teplotu bezkontaktním teploměrem, 

návštěvník má za povinnost vyplnit své údaje a informace  ohledně symptomů Covid ( kašel, obtíže 

dýchání, bolesti svalů, únava apod. )  do knihy návštěv, což stvrdí podpisem. V případě naměřené 

tělesné teploty 37°C  nebo jiných příznaků, je pracovník recepce oprávněn návštěvu zakázat. 

5.Návštěva má za povinnost : 

• řádně si desinfikovat ruce při příchodu do budovy a odchodu z budovy  

• podstoupit měření tělesné teploty  bezkontaktním teploměrem 

• vyplnit své  údaje a informace  ohledně symptomů Covid ( kašel, obtíže dýchání, bolesti svalů, 

únava apod. )  do knihy návštěv, což stvrdí podpisem, za nezletilou osobu toto prohlášení vyplní 

její doprovod 

• po celou dobu návštěvy ve vnitřních prostorách používat náležitou ochranu nosu a úst  

( jednorázová nebo látková sterilizovaná rouška, nepoužívaná déle než 2hodiny, případně 

respirátor ) 

• dodržovat bezpečné odstupy 2metrů mezi osobami , umožňují-li to vnitřní prostory 

• zdržovat se pouze na místě stanoveném pro návštěvu , čímž se rozumí pokoj klienta nebo 

venkovní areál Sociálních služeb, umožňuje-li to počasí využívat vnější prostory – zahradu, altán 

• dbát pokynů personálu 

• dodržovat určené časy návštěv 

• při odchodu v případě nepřítomnosti pracovníka recepce vyčkat jeho příchodu 

  

Chápeme, že dále trvající  omezení nejsou pro někoho příjemná a komfortní, ale všechna opatření jsou 

přijata na základě platných  Mimořádných opatření vydaných Ministerstvem zdravotnictví, která mají za 

cíl ochranu Vašich blízkých. Proto  prosíme všechny osoby blízké našich klientů buďte  rozumní a 

ohleduplní,  mějte na vědomí, že stále hrozí riziko zavlečení nákazy do našich pobytových služeb.  

I nadále můžete využívat video komunikace. Děkujeme . 

 


