
 
 

Návštěvy v Sociálně odlehčovacím centru 

od středy 27. 5. 2020 

 

: 

Od středy 27. 5. 2020 jsou opět možné návštěvy klientů našeho Sociálně odlehčovacího centra 

v Kamenické ulici 46.  Aby byla setkání co možná nejbezpečnější a omezilo se riziko šíření 

onemocnění COVID-19, stanovuji tato pravidla:  

• Aby nedocházelo k velké koncentraci cizích osob návštěvy mohou probíhat u maximálně 

4 klientů ve stejnou chvíli.  

• Datum a čas návštěvy je třeba předem telefonicky rezervovat u sociální pracovnice na 

tel. 770 177 150 (po–pá, 10–12 hodin). 

• Návštěvní hodiny jsou denně od 9 do 18 hodin. Návštěva začíná vždy v celou hodinu – 

poslední tedy v 17 hodin. Doba návštěvy je omezena na maximálně 45 minut. 

• Na návštěvu k jednomu klientovi mohou přijít maximálně 2 osoby ve stejném čase. 

• Vstup pro návštěvy je bezbariérovým vchodem do SOC z ulice Kamenická (nikoli přes 

recepci). Pokud na Vás u bezbariérového vchodu nebude čekat pověřený pracovník, 

zvoňte prosím na recepci, ale nevcházejte do budovy.  

• Setkání budou probíhat pouze ve venkovním prostoru SOC, tj. na naší příjemné zahradě 

ve vnitrobloku, při nepříznivém počasí v průchodu spojujícím ulici a zahradu SOC nebo 

v návštěvní místnosti v přízemí budovy SOC. O využití návštěvní místnosti rozhodneme 

s ohledem na aktuální povětrnostní podmínky.  

• Návštěvy klientů, kteří nemohou být z důvodu zdravotního stavu převezeni na zahradu, 

budou probíhat individuálním způsobem po mém předchozím souhlasu. 

• Návštěvy pokojů a vnitřních prostor včetně WC jsou, až na výše uvedené výjimky, 

zakázány.  

• Každýá příchozí bude dotázán na symptomy koronavirové nákazy. V případě příznaků 

nemoci nebude návštěva umožněna. 

• Návštěvníkům bude při vstupu změřena tělesná teplota. Při teplotě vyšší než 37,0 °C, 

nebude návštěva umožněna. 

• Návštěvníkům bude předána nová ústní rouška. Roušku budu mít návštěvníci nasazenou 

na ústech i na nose po celou dobu návštěvy. Bez nasazené roušky není možné návštěvu 



 
 

realizovat. Pracovníci SOC jsou oprávněni toto nařízení kontrolovat.  Pokud to je možné, 

roušku bude mít i klient SOC. 

• Při příchodu a odchodu si návštěvníci vydezinfikují ruce. Dezinfekce je k dispozici 

u vstupních dveří. 

• Doporučujeme návštěvníkům, aby s klienty zachovávali odstup minimálně 1,5–2 metry a 

omezili vzájemný fyzický kontakt na minimum. 

• Návštěvě při odchodu odemkne pověřený pracovník. V případě jeho nepřítomnosti 

návštěva vyčká jeho návratu.  

• Je povoleno přinést klientům hygienické potřeby a trvanlivé potraviny, u kterých lze 

provést dezinfekci. Povoleno je i ovoce se slupkou, např. banány a pomeranče. 

Potraviny, které nelze dezinfikovat a které mohou vyvolat průjmové onemocnění (saláty 

s majonézou, chlebíčky apod.) prosím nepřinášejte.  

• Po každé návštěvě bude provedena dezinfekce návštěvou využitých ploch prostředkem 

s virucidním účinkem.  

• Během návštěvy prosím nevycházejte se svými blízkými z budovy SOC.  

• Ředitelka organizace si vyhrazuje právo změnit tato opatření, pakliže dojde ke změně 

epidemiologické situace nebo nerespektování pokynů a ochrany klientů návštěvami. 

Jsme si vědomi, že uvedená pravidla a doporučení jsou omezující a nepříjemná. Přestože se 

všechna opatření související s koronavirovou pandemií rozvolňují, zůstáváme ostražití, protože 

naši klienti jsou nejvíce ohroženou skupinou.  

Je nám líto, že musíme život našich klientů a jejich rodin takto omezovat, jsme si vědomi 

důležitosti kontaktu s blízkými a snažíme se najít rozumnou rovnováhu mezi bezpečím 

a kvalitou života našich klientů. Velmi nám pomůžete respektováním uvedených pravidel. 

Děkujeme. Hodně sil a pevné zdraví přeje 

 

Mgr. Martina Pojarová  

ředitelka Pečovatelského centra Praha 7     V Praze dne 26. 5. 2020 

 


