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Podmínky návštěv v Domově pro seniory Chýnov ode dne 25. 5. 2020 

Vážení, 

dovolujeme si Vám oznámit podmínky návštěv v Domově pro seniory Chýnov ode dne 

25. 5. 2020, tak jak je níže uvedeno. Důvodem nastavení těchto podmínek je prevence 

a možnost kontroly případného šíření nákazy Covid-19. Tyto podmínky nebudou nastaveny 

na stálo a včas budete informováni o obnovení běžného způsobu návštěv.  

Všechny návštěvy musí být předem ohlášeny na konkrétní čas a datum včetně určení 

návštěvního místa. Pro rezervaci návštěvy se obracejte ve všední dny od 7:00 hodin do 15:30 

hodin telefonicky na sociální úsek na telefon 739 563 969, mimo uvedené rozmezí se pak 

obracejte telefonicky na jednotlivé stanice. 

Přednostně je pro všechny návštěvy za předpokladu příznivého počasí doporučeno 

je realizovat ve venkovních prostorech (a to jak pro pracoviště Chýnov, tak pro pracoviště 

Budislav), ve kterých je možné návštěvy uskutečnit bez jakéhokoliv omezení nad rámec 

aktuálních mimořádných opatření vlády České republiky. 

Návštěvy jsou možné každý den v čase od 10:00 hodin do 18:00 hodin. Pro každou 

návštěvu je vyhrazena maximálně 1 hodina.  

Každého uživatele mohou v rámci jedné návštěvy navštívit současně maximálně 2 osoby. 

U každého uživatele je možná maximálně 1 návštěva denně. 

Pro pracoviště Chýnov jsou vymezena 2 vnitřní návštěvní místa. Jedním je místnost 

ergoterapie v objektu C. Druhým je pak společenská místnost v budově A v patře -1. 

Pro pracoviště Budislav je vymezeno vnitřní návštěvní místo v jídelně. Pro všechna návštěvní 

místa s výjimkou venkovních prostor jsou vždy k dispozici jednorázové ústenky, dezinfekce, 

jednorázové nádobí, ubrousky, káva, čaj, cukr a mléko. 

Po každé návštěvě je personál povinen dezinfikovat stoly a setřít je jednorázovými utěrkami. 

U imobilních uživatelů jsou možné návštěvy na pokoji za předpokladu, že se návštěvy mohou 

účastnit maximálně 2 osoby a od personálu dostane návštěva k dispozici jednorázové ústenky 

a dezinfekci. 

Děkuji Vám za pochopení 

 

Jana Zadražilová 

pověřená vedením organizace  

s udělením plné moci 


