
 
 

Návštěvy v Sociálně odlehčovacím centru 

od pondělí 14. 9. 2020 

Rozhodně podporujeme kontakt klientů s blízkými a přáteli a hledáme cesty, jak ho 
maximálně umožnit. Je možný jak formou návštěv, tak formou společných aktivit mimo 
zařízení. 

Protože situace nám ukládá velkou obezřetnost v oblasti přenosu nákazy Covid–19, musíme 
návštěvy uvnitř budovy v tuto chvíli organizovat tak, abychom snížili riziko zanesení nákazy 
do domu a zároveň „normální“ život našich klientů co nejvíce zachovali. 

Vytvořili jsme proto následující scénář návštěv tak, aby bylo možno zachovat přirozené 
mezilidské kontakty co nejvíce. 

Obzvláště dbáme na vytvoření individuálních scénářů návštěv u paliativních klientů 
i u imobilních klientů. 

Prosím, choďte na návštěvy, využívejte je maximálně v rámci daného scénáře 
a nezapomínejte i na ostatní formy komunikace s blízkými (telefon, skype, dopisy…). Izolace 
a obavy mají negativní vliv na kvalitu života každého z nás a neprospívají ani 
obranyschopnosti našich těl. Kvalita života nesmí být redukována na zdravotní „bezpečí“. 
      

Organizace návštěv v SOC je navržena tak, aby probíhaly co nejbezpečnějším způsobem a 

nedocházelo k dalšímu případnému šíření onemocnění COVID–19. Z těchto důvodů 

stanovila ředitelka PCP7 následující pravidla: 

• Datum a čas návštěvy je třeba předem telefonicky rezervovat u recepčního SOC na tel. 

220 571 091 (po–ne, 10–15 hodin). 

• Návštěvy mohou probíhat u maximálně 4 klientů ve stejnou chvíli. K jednomu klientovi 

mohou přijít maximálně 2 osoby ve stejném čase.  

• Návštěvní hodiny jsou s výjimkou čtvrtku denně od 9 do 17 hodin (poslední návštěva 

začne v 16.00). Ve čtvrtek budou z provozních důvodů návštěvy umožněny maximálně 

do 12.45 (poslední návštěva začne ve 12.00). Návštěva začíná vždy v celou hodinu.  

• 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 zvonek, ale nevcházejte do budovy.  

• Návštěvy budou probíhat 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. 



 
 

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

budou probíhat individuálním způsobem po předchozím dojednání s vedením 

odlehčovacího centra Radkem Huškem, případně vedoucí zdrav. úseku Radkou 

Horažďovskou. 

• Vstupy na pokoje jsou limitovány na předem domluvené situace (paliativní a imobilní 

klienti, stěhování klienta z a do zařízení). Tyto výjimky konzultujte předem s vedoucím 

odlehčovacího centra Radkem Huškem.  

• Příchozím bude změřena teplota a budou při příchodu položeny bezpečnostní otázky, 

v případě příznaků infekčního onemocnění nebo v případě pochybností nemůže být 

návštěva umožněna. Rozhodnout o neumožnění návštěvy může vedoucí odlehčovacího 

centra nebo vedoucí zdrav. úseku. 

• Návštěvě bude předána nová ústní rouška a návleky na boty. Roušku bude mít návštěva 

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

možné návštěvu uskutečnit. Pracovníci SOC jsou oprávněni toto nařízení kontrolovat.  

Pokud to je možné, roušku bude mít i klient SOC. 

• Při příchodu a odchodu si návštěva vydezinfikuje ruce. Dezinfekce je k dispozici 

u vstupních dveří. 

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

návštěva vyčká jeho návratu.  

• Podepsané balíčky pro klienty je možné kdykoliv zanechat na recepci i mimo čas 

návštěv. Prosíme o dodržení provozní doby recepce (6.00–18.00).  

• Po každé návštěvě bude provedena dezinfekce ploch využitých příchozími prostředkem 

s virucidním účinkem.  

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

epidemiologické situace. 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 8. 9. 2020 


