
 

Rozhodnutí ředitelky Diakonie Valašské Meziříčí 

ze dne 3.7.2020 s účinností od 4.7.2020 

 

Na základě nařízeného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 3. 

července 2020 č. MZDR 16214/2020-5/MIN/KAN nařizuji v rámci prevence rozšíření 

nemoci COVID-19 tento 

 
 

ZÁVAZNÝ POSTUP PRO LŮŽKOVÉ PROVOZY 
 

zdravotních a sociálních služeb poskytovaných v budově hospice CITADELA a 

domov se zvláštním režimem 
  

S PLATNOSTÍ OD 4.ČERVENCE 2020 DO ODVOLÁNÍ 

 

A. NÁVŠTĚVY, kterými mohou být rodinní příslušníci, osoby blízké, opatrovníci, 

případně osoby určené pacientem /klientem, jsou povinny se řídit tímto postupem: 

 

• Režim organizace návštěv se dále řídí platnými Rozhodnutími ředitelky ze dne 
21.5.2020  

• Návštěvy budou probíhat v režimu maximálně dvě dospělé osoby na jednoho      
pacienta/klienta v jeden den ve stejném čase  

• Každá navštěvující osoba je povinna vypsat čestné prohlášení. Pokud budou 
součástí i nezletilé osoby či osoby, které nejsou svéprávné nebo jsou omezeny na 
svéprávnosti, vyplní dotazník za tyto osoby jejich právní zástupce nebo opatrovník. 

• Navštěvující osobě bude při vstupu změřena tělesná teplota, bude-li nad 37,0 °C, 
je návštěva zakázána.  

• Navštěvující osoba musí používat roušku po celou dobu návštěvy. Při vstupu do 
budovy a odchodu z budovy si vždy vydezinfikovat ruce. 

• Návštěvy probíhají co nejvíce ve venkovních prostorách, jednolůžkových 
pokojích nebo v určené návštěvní místnosti 

• Pravidelně je prováděna dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce a to 
prostředkem s virucidním účinkem 

• Omezení návštěv se nevztahuje na osoby v terminálním stádiu. Nadále dle 
rozhodnutí lékaře. U klientů v terminálním stádiu nemoci a při náhlém zhoršení 
zdravotního stavu lékař informuje kontaktní osobu a návštěva je umožněna i mimo 
stanovený den a čas.  

 

DIAKONIE VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 
Žerotínova 1421 
757 01 Valašské Meziříčí 
IČ: 73632783 
 

 

 

Ve Valašském Meziříčí 
dne 3.7.2020 
 



 

B. VŠECHNY PŘÍTOMNÉ OSOBY V ZAŘÍZENÍCH JSOU POVINNY: 
 

• Nosit ochranné prostředky dýchacích cest ( nos a ústa), které brání šíření 
kapének 

 
Výjimku tvoří: 
 

• pacienti a uživatelů sociálních služeb  

• dětí do dvou let věku,  

• osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního 

stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování 

této povinnosti,  

• zdravotničtí pracovníci po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování 

zdravotních služeb,  

• zaměstnanci a osoby v obdobném postavení, nacházejí-li se na pracovišti ve 

vzdálenosti nejméně 1,5 metru od jiné osoby,  

 

 
 
Všichni pracovníci zařízení jsou povinni se seznámit a řídit se tímto závazným postupem.  

 

 

Mgr. Květoslava Othová 

ředitelka 

Diakonie Valašské Meziříčí 
E: othova@diakonievm.cz 
T: 605 223 405 
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