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INFORMACE K NÁVŠTĚVÁM UŽIVATELŮ DOZP BYSTŘICE 

 

 

Vážení rodiče, opatrovníci, příbuzní a přátelé Domova, 

 

vzhledem ke zhoršující se situaci v souvislosti s vývojem výskytu onemocnění COVID – 19 a ve shodě 

s Doporučením orgánu ochrany veřejného zdraví k používání ochranných prostředků dýchacích cest ve 

zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb ze dne 25.7.22, jsme se rozhodli upravit návštěvy a 

pobyty uživatelů Domova Bystřice takto: 

  

Návštěvy uživatelů budou probíhat v návštěvní místnosti od 2.8.2022 za těchto podmínek: 

 

• Návštěvy je nutné si předem telefonicky rezervovat u sociální pracovnice v pracovní dny od pondělí do pátku 

v časovém rozmezí od 8:00 do 15:00 hod. (tel. 376 111 328 nebo 702 093 413), bez objednávky nebude návštěva 

možná. 

• Návštěvní doba PO – NE od 9:00 do 15:00 hod., délka návštěvy 30 min. 

• Návštěva vstupující do budovy bočním vchodem, se nahlásí pracovníkovi vrátnice, který ji zapíše do knihy návštěv.  

• Po celou dobu návštěvy v návštěvní místnosti platí doporučená povinnost použít ochranu dýchacích cest 

vlastním respirátorem. 

• Návštěvu lze uskutečnit i mimo areál Domova, rovněž po telefonické domluvě u sociální pracovnice. 

 

Pobyty uživatelů mimo zařízení jsou umožněny za stávajících podmínek. 

 

Návrat z pobytu do Domova bude možný pouze za těchto podmínek: 

• Klient vstoupí do budovy bočním vchodem do návštěvní místnosti. 

• Klient nevykazuje příznaky respiračních onemocnění (zvýšená teplota, kašel, rýma).  

• Při návratu bude klientovi zdravotní sestrou změřena teplota a v případě pochybností bude proveden preventivní 

POC test, vše za přítomnosti doprovodu klienta. 

• Při pozitivním výsledku zůstane klient v péči rodiny. 

 

 

Děkujeme Vám za respektování zavedených režimových opatření. 

 

 

Pokud jste pro komunikaci s DOZP Bystřice uvedli elektronickou poštu, prosím sledujte ve Vašem emailu  

i složku spam (nevyžádaná pošta). Naše sdělení zasíláme z emailu: socialnipracovnik@dozpbystrice.cz a bude 

k dispozici i na webových stránkách domova – záložka vývěska. 

 

 

 

V Bystřici nad Úhlavou dne 2.8.2022 

Zpracovala: Mgr. Ivana Novotná                    

mailto:socialnipracovnik@dozpbystrice.cz

