
Vážení rodinní příslušníci, vážení přátelé, 
 
jak jste jistě všichni zaznamenali, od 25. května 2020 jsou možné návštěvy u uživatelů domovů pro 
seniory a domovů se zvláštním režimem. Vzhledem k tomu, že v našem Domově jsme byli v dobrovolné 

karanténě do 31. května 2020 a s ohledem, a s ohledem na vzniklou situaci v Dole Darkov, budou 
návštěvy možné od pondělí 8. června 2020.  
 
MZČR vydalo Mimořádné opatření a MPSV vydalo Doporučený postup, jakým způsobem by měly 
být návštěvy realizovány. Na základě výše zmíněných dokumentů Vám zasílám zásadní změny, které 
se týkají realizace návštěv v Domově od 1. června 2020. 
      
Jedním z nově přijatých opatření je rezervační systém pro návštěvy. Návštěvu si můžete 
zarezervovat na https://css-domus.reservio.com/. Bez rezervace není návštěva možná, v systému / 
rozvrhu jsou vidět termíny, časy a limit kapacit pro návštěvy. 
 
POSTUP VYPLNĚNÍ:  

o Povinně vyplnit: jméno, za kým jdete / tj. JMÉNO uživatele + e-mail, kam přijde 
potvrzení o rezervaci termínu + telefon 

 Do Poznámky uveďte Vaše jméno a počet osob, které s Vámi přijdou.  

 Návštěvy se musí rezervovat nejpozději 24 hodin předem. Odkaz najdete i na webových 
stránkách Domova v Novinkách a také v záložce Kontakty  

 Zrušení rezervace: v potvrzovacím e-mailu je odkaz na možnost zrušení 
rezervace. 

 Nepodařila se Vám rezervace? Volejte v pracovních dnech od 8.00 do 15.30 
na telefon 733 746 440 

 Návštěvní hodiny (prosíme o respektování objednaného času návštěvy): 
o pracovní dny v čase 14 - 16 hod.  
o o víkendu a svátku v čase 14 - 15 hod.  

 Návštěvy budou probíhat v předem určených časech a v omezeném počtu.  
(max. 2 osoby / uživatel / návštěva). Je povinná regulace osob v zařízeních tak, aby 
nedocházelo k velké koncentraci cizích osob v Domově najednou.  

o Pro osoby v terminálním stádiu omezení návštěv neplatí, ale vždy je nutná domluva 
předem s vedoucí Domova a nastavení individuálních návštěv.  

o V pokojích, kde budou uživatelé v karanténě (uživatelé s podezřením na nákazu 
COVID -19 nebo uživatelé s prokázanou nákazou) nebudou návštěvy povoleny. 

 Nyní budou návštěvy regulovány tak, aby se dostalo na všechny uživatele. Každému bude 
umožněna maximálně 1 návštěva / týden. Výjimky jsou možné pouze v případě, že nebude 
naplněna kapacita v rezervačním systému. Informace o kapacitě a volných místech Vám sdělí 
pověřený pracovník na tel. 733 746 440 

 Návštěvy budou probíhat prioritně venku ve vyhrazené části pro návštěvy. Najednou bude 
moct být v objektu přítomno maximálně 10 návštěvníků najednou (1 uživatel / 2 osoby / 
návštěva). Více jak 2 osoby nebudou za uživatelem vpuštěny. Po celou dobu návštěvy musí být 
dodržovány bezpečné rozestupy 2 metry mezi cizími osobami (s výjimkou rodinných 
příslušníků). V případě nepříznivého počasí budou moct návštěvy probíhat ve vyhrazených 
vnitřních prostorách Domova. Návštěvy na pokojích budou umožněny pouze v případě, že 
zdravotní stav uživatele nedovolí přesun do venkovních prostor Domova. Návštěvy na těchto 
pokojích budou povoleny pouze za přísných bezpečnostních opatření. 

 Délka návštěvy bude povolena na 40 minut. Poté proběhne dezinfekce všech prostor a 
teprve pak budou vpuštěny další návštěvníci. 

 Každému návštěvníkovi bude změřena tělesná teplota, v případě teploty nad 37°C nebude 
návštěva povolena.  

 Každá návštěva vyplní dotazník o bezinfekčnosti, v případě příznaků nákazy infekčním 
onemocněním (rýma, kašel, dušnost, teplota) nebude návštěva povolena.  

 Každý návštěvník bude do prostor pro návštěvy vpuštěn pouze s rouškou a po řádné dezinfekci 
rukou.   

 Bude možné donést na návštěvu balíčky. Povoleny jsou výhradně balené trvanlivé 
potraviny, drogerie apod. Všechny balíčky budeme dekontaminovat. Proto balíček označte 
jménem, my jej uložíme na místě k tomu určeném a po dekontaminaci budou balíčky předány 
uživatelům.  

https://css-domus.reservio.com/


 
Vedoucí Domova může s ohledem na vývoj epidemiologické situace a s ohledem na provozní 
možnosti Domova návštěvy omezit nebo neumožnit. Veškerá opatření mohou být s ohledem na 
vývoj epidemiologické situace průběžně aktualizována.  
 
V Ostravě dne 22. 5. 2020 
 
Jana Mrázková 
vedoucí centra sociálních služeb Domus 


