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Příkaz ředitele č. 6/2020 
Pokyny pro návštěvy externích a spolupracujících osob 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 externích a spolupracujících osob v našem zařízení 
(návštěvník přichází za zaměstnancem do DpS Kamenec): 
 
1. Po příchodu externí nebo spolupracující osoby do DpS Kamenec: 

a) příchozí návštěva sdělí pracovníkovi recepce ke komu a za jakým účelem do DpS Kamenec 
přichází, 

b) příchozí návštěva vyčká v prostoru recepce na příchod navštíveného zaměstnance,  
c) následně bude návštěvník příchozí vybídnut pracovníkem recepce k provedení dezinfekce 

rukou, kterou je příchozí povinen provést a k nasazení roušky, toto je podmínkou vstupu do 

zařízení, v opačném případě nebude vstup do zařízení pracovníkem recepce umožněn,  

d) pracovník recepce změří návštěvníkovi v prostoru recepce teplotu bezkontaktním 

teploměrem, když při výsledku 37,0 °C a více nebo při pozitivnímu příznaku nemoci, je 

návštěvníkovi odmítnut výkon návštěvy, výsledek naměřené tělesné teploty se zaznamenává 

do Čestného prohlášení,  

e) návštěvník vyplní Čestné prohlášení, které se týká vyžádaných informací, a tvoří přílohu 

tohoto 

příkazu ředitele. Vyplněné Čestné prohlášení přebírá pracovník recepce a archivuje vedoucí 

provozního útvaru, 

f) v případě, že příchozí bude pobývat v DpS Kamenec déle než 2 hodiny daného dne nebo 

půjde o opakované návštěvy v rámci jednoho týdne v čase přesahujícím 2 hodiny, bude mu 

proveden Rapid test k vyloučení nákazy Covid – 19 všeobecnou sestrou., 

2.  Výkon návštěvy je realizován tím, že: 
a) návštěvník se pohybuje výhradně v určeném prostoru budovy vymezeném navštíveným 

zaměstnancem,  
b) návštěvník je povinen užívat po celý průběh návštěvy roušku. Výjimku tvoří složky 

integrovaného záchranného systému, 
c) při každé návštěvě (případně i jejím průběhu) je nutné zajistit větrání daného vymezeného 

prostoru budovy, 
d) návštěvník je povinen dodržovat min. 1,5 m rozestupy mezi sebou a uživateli, mezi sebou a 

zaměstnanci DpS Kamenec.   
 
   3. Po ukončení návštěvy: 

a) návštěvník si při odchodu z budovy DpS Kamenec vydesinfikuje ruce, stejně tak si po 
návštěvě desinfikuje ruce i navštívený zaměstnanec, 

b) vymezený prostor v budově užívaný návštěvníkem musí být vydezinfikován (povrchy, kliky, 
vypínače), vyvětrán v délce minimálně 10 minut a následně je-li to možné nechá se po dobu 
30 minut působit ve vymezeném prostoru přístroj ECOFAG.  
Odpovědná osoba za plnění bodu 1 až 3: navštívený zaměstnanec 
        vedoucí provozního útvaru 
 

Závěrečná ustanovení 
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1. Příkaz ředitele č.6/2020 je závazný pro výše uvedené odpovědné osoby a jeho neplnění bude 
považováno jako neplnění základních povinností zaměstnanců.  

2. S pokyny k průběhu návštěv 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: navštívený zaměstnanec 

3. Pokyny musí být prokazatelně projednány se zaměstnanci DpS Kamenec a odpovědnými 
zaměstnanci za realizaci. 

       Odpovědná osoba: vedoucí útvaru 
4. Pokyny musí být k dispozici u vstupu do budovy DpS Kamenec. 
       Odpovědná osoba: vedoucí provozního útvaru 
5. V zařízení do odvolání platí zvýšený hygienický režim. 
       Odpovědná osoba: vedoucí provozního útvaru 
6. Odpovědní zaměstnanci potvrdí podpisem seznámení s obsahem příkazu ředitele. 
7. Odpovědní za implementaci tohoto příkazu ředitele jsou vedoucí útvaru. 
8. Náměty pro změnu a doplnění příkazu ředitele může předložit kterýkoliv zaměstnanec svému 

vedoucímu zaměstnanci na pracovních poradách. 
9. Originál příkazu ředitele je uložen na sekretariátě ředitele, kopie je k dispozici v Chytré 

organizaci. 
10. Účinnosti tohoto příkazu ředitele nabývá dnem 8.7.2020. 
11. Příkaz ředitele podléhá namátkovým kontrolám ředitele organizace 
12. Vydáním příkazu ředitele č. 6 se ruší v plném rozsahu příkaz ředitele č. 4. 
 
Příloha č. 1: Čestné prohlášení 

Ostravě dne: 8.7.2020 

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


