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ZÁKAZ NÁVŠTĚV  

 

Zákaz návštěv se týká domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem a odlehčovacích 

služeb v pobytové formě. U ostatních zařízeních se postupuje dle aktuální epidemiologické 

situace dle pokynů místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (pokyny KHS 

samozřejmě platí i pro tří výše zmíněné sociální služby). Na základě výjimky návštěvy mohou 

probíhat u nezletilých uživatelů sociálních služeb, uživatelů sociálních služeb s omezenou 

svéprávností, u uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením, u uživatelů, kde to 

vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace a u uživatelů sociálních služeb v 

terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění. Výjimku z důvodu psychického stavu a 

sociální situace posuzuje s klientem sociální pracovník ve spolupráci s dalšími pracovníky 

zařízení, nebo praktický lékař, případně nasmlouvaný psychiatr a psycholog. Výjimku 

potvrzuje ředitel, nebo jím určená osoba. Režim návštěv probíhá dle doporučeného postupu č. 

12.  

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/DP_+12_2020_organizace_poskyto 

vani_dle_stupnu_pohotovosti_v_obl_ochr_ver_zdr_v1.0.pdf/.  

 

- Návštěvy jsou povoleny v počtu nejvýše dvou osob u jednoho uživatele ve stejný čas,  

- Výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech, např. když navštěvující osoba 

potřebuje podporu a doprovod  

- U návštěv jsou měřeny teploty (nevpuštění – 37,5 °C a více),  

- Každá osoba navštěvující uživatele je dotazována na symptomy onemocnění COVID-19, 

např. formou dotazníku, podepisuje čestné prohlášení,  

- Pokud je to možné, návštěvy probíhají ve venkovních prostorách zařízení (zahrada, společná 

terasa apod.), v jednolůžkových pokojích anebo v místnosti vyčleněné pro tento účel  

- Poskytovatel provádí sledování zdravotního stavu všech osob v zařízení, tj. klientů, 

zaměstnanců, návštěv a dalších vstupujících osob  

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

odpovídajícím prostorám, kde ke kontaktu dochází,  

- Koordinace je organizována tak, aby nedocházelo k velké koncentraci cizích osob.  

- V částech budovy nebo pokojích, které jsou v karanténě (suspektní klienti, klienti s 

potvrzenou nákazou) nejsou návštěvy možné (kromě výjimek).  

- Návštěvy musí mít roušku a při vstupu do budovy a odchodu z budovy si budou 

dezinfikovat ruce. 

- Návštěvy na dvoulůžkovém a vícelůžkovém pokoji by měly být zajištěny paravánem nebo 

jinou překážkou, tak aby byla oddělena od lůžek ostatních klientů.  

- Je zajištěné dodržování odstupů min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných 

příslušníků, resp. návštěvy. Kontakt mezi uživatelem lůžkového zařízení a návštěvou na kratší 

vzdálenost je možný jen v odůvodněných případech a doporučuje se co nejkratší dobu.  

http://www.armadaspasy.cz/pobocky/sumperk/domov-pristav-sumperk/
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- Po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce 

prostředkem s virucidním účinkem.  

- Po každé návštěvě (případně i v jejím průběhu) je nutné větrání dané místnosti či pokoje.  

 

ZÁKAZ VYCHÁZENÍ  

 

Zákaz vycházení platí pro uživatele domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem. 

Zákaz vycházení se netýká zaměstnanců a současně situací, kdy je nutné, aby uživatel 

navštívil lékaře či zdravotnické zařízení, účastnil se jednání soudů či dalších institucí veřejné 

správy, kde je vyžadována účast osoby, na základě jiných právních předpisů. Zákaz vycházení 

se také netýká situací, kdy by tímto opatřením mělo dojít k závažnému ohrožení života a 

zdraví uživatelů sociálních služeb, což naplňuje i ustanovení § 31 odst. 4 zákona č. 240/2000 

Sb., krizového zákona, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se zejména o situace, kdy 

psychický a zdravotní stav vyžaduje pravidelné vycházky nebo kdyby došlo tímto opatřením 

k závažné zdravotní újmě uživatele. V praxi to může být např. účast na pohřbu osoby blízké. 

Výjimku z důvodu psychického stavu a zdravotní stavu posuzuje s uživatelem praktický 

lékař, nebo nasmlouvaný psychiatr a psycholog, a to ve spolupráci se sociálním pracovníkem 

a dalšími zaměstnanci. Udělení výjimky potvrzuje ředitel nebo jím pověřená osoba. Zákaz 

vycházení se nevztahuje na areál zařízení (zahrada, dvůr, atd…). 
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