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Příkaz ředitele č. 5/2020 
Pokyny pro návštěvy rodinných příslušníků, opatrovníků, dobrovolníků a dalších 

blízkých osob uživatelů v našem zařízení s účinností od 8.7.2020 
 

S přihlédnutím k dosavadním postupům při prevenci rizika nákazy COVID-19 a Ministerstvem 
zdravotnictví vydaným Mimořádným opatřením ze dne 3.7.2020, vydávám pro Domov pro seniory 
Kamenec, Slezská Ostrava, p.o. (dále jen „DpS Kamenec“) tento závazný příkaz ředitele, který 
zahrnuje pokyny, jak by měla probíhat návštěva uživatele v našem zařízení (návštěvník přichází za 
uživatelem do DpS Kamenec): 
 
1.  Určený počet návštěvníků je omezen: 
      a) maximálně na 2 dospělé osoby/1 uživatele na pokoji, 
      b) maximálně na 4 dospělé osoby/1 uživatele mimo pokoj, 
     a to ve stejném čase. 

Odpovědná osoba: vedoucí oddělení : Po až PÁ 
            všeobecná sestra : So až NE 

 
2.  Po příchodu návštěvy do DpS Kamenec: 

a) je návštěva zaměstnancem recepce vyzvána k důkladné desinfekci rukou, 
b) pracovníkem recepce je návštěvě před vstupem do DpS Kamenec změřena teplota 

bezkontaktním teploměrem, když při výsledku 37,0 °C a více nebo při pozitivnímu příznaku 
nemoci, je návštěvě odmítnut výkon návštěvy, výsledek naměřené tělesné teploty se 
zaznamenává do Čestného prohlášení, 

c) návštěva vyplní Čestné prohlášení, které se týká vyžádaných informací, a tvoří přílohu tohoto 
příkazu ředitele. Vyplněné Čestné prohlášení přebírá pracovník recepce a následně ho předává 
vedoucímu provozního útvaru k zabezpečení jeho archivace. 

      Odpovědná osoba: vedoucí provozního útvaru: Po až PÁ 
                                 všeobecná sestra : So až NE 

 
3.  Výkon návštěvy je realizován: 
     a) u uživatele zcela imobilního neschopného vysazení tím, že návštěva proběhne na jeho pokoji, 
         když návštěva je vybavena rouškou. Při každé návštěvě (případně i jejím průběhu) je nutné 
větrání 
         daného pokoje.  
         Při návštěvě realizované na pokoji je nezbytné dodržovat tyto pokyny: 

 je využit paravan k rozdělení 2 lůžkového pokoje,  
 návštěvou nesmí být narušován prostor spolubydlícího,    

 
    b) u ostatních uživatelů – tím, že návštěva proběhne na zahradě, v případě nepříznivého počasí 
         v určené místnosti DpS Kamenec, když předtím je návštěva vybavena rouškou. 
         Při návštěvě realizované na zahradě je nezbytné dodržovat tyto pokyny: 

 rozestupy mezi ostatními návštěvami min. 2 m, s výjimkou rodinných příslušníků,  
Odpovědná osoba: vedoucí oddělení : Po až PÁ 

                    všeobecná sestra : So až NE 
        
   4.  Po ukončení návštěvy: 

 návštěva si při odchodu z budovy DpS Kamenec vydesinfikuje ruce, stejně tak si po návštěvě 
desinfikují ruce i uživatelé.   

 pokoj uživatele musí být vydezinfikován (povrchy, kliky, vypínače), vyvětrán v délce 
minimálně 10 minut a následně je nutné v pokoji po dobu 30 minut nechat působit přístroj 
ECOFAG.   

Odpovědná osoba: vedoucí oddělení : Po až PÁ 
                   všeobecná sestra : So až NE 

 

Závěrečná ustanovení 
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1. Příkaz ředitele č.5/2020 je závazný pro výše uvedené odpovědné osoby a jeho neplnění bude 
považováno jako neplnění základních povinností zaměstnanců.  

2.   Pokyny k průběhu návštěv u uživatele v našem zařízení musí být zveřejněny na našem WEBU a FB 
       a rozeslány RP e-mailem nejpozději do 8.7.2020. 
3.   S pokyny k průběhu návštěv u uživatele v našem zařízení musí být seznámena příchozí návštěva, 
       když tato návštěva stvrzuje své seznámení na Čestném prohlášení. Odmítnutí návštěvy 
respektovat 
       pokyny, které jsou předmětem tohoto příkazu ředitele, má za následek nerealizování návštěvy. 
       Odpovědná osoba: vedoucí oddělení 
4. Pokyny musí být prokazatelně projednány se zaměstnanci DpS Kamenec a odpovědnými 
       zaměstnanci za realizaci. 
       Odpovědná osoba: vedoucí sociálního útvaru 
                                          vedoucí ošetřovatelského a zdravotního útvaru 
5.   Pokyny musí být prokazatelně projednány s uživateli DpS Kamenec. 
       Odpovědná osoba: vedoucí sociálního útvaru 
6.    Pokyny musí být přístupné zaměstnancům recepce a rodinným příslušníkům. 
       Odpovědná osoba: vedoucí provozního útvaru 
7.    V zařízení do odvolání platí zvýšený hygienický režim. 
       Odpovědná osoba: vedoucí provozního útvaru 
8.   Odpovědní zaměstnanci potvrdí podpisem seznámení s obsahem příkazu ředitele. 
9.   Odpovědní za implementaci tohoto příkazu ředitele jsou vedoucí zaměstnanci sociálního útvaru, 
       ošetřovatelského a zdravotního útvaru a provozního útvaru. 
10.  Náměty pro změnu a doplnění příkazu ředitele může předložit kterýkoliv zaměstnanec svému 
       vedoucímu zaměstnanci na pracovních poradách. 
11.  Originál příkazu ředitele je uložen na sekretariátě ředitele, kopie je k dispozici v Chytré organizaci. 
12. Účinnosti tohoto příkazu ředitele nabývá dnem 8.7.2020. 
13. Příkaz ředitele podléhá namátkovým kontrolám ředitele organizace. 
14. Vydáním příkazu ředitele č. 5 se ruší v plném rozsahu příkaz ředitele č. 3. 
 
 
Příloha: Čestné prohlášení 

Ostravě dne: 7.7.2020 

                                                                                                      Ing. Juraj Chomič, MBA 
                                                                                                                                  ředitel organizace 
Rozdělovník: dle textu 


