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PRAVIDLA NÁVŠTĚV 
 Domova pro osoby se zdravotním postižením  

Fontána, příspěvková organizace  

od 25. 5. 2020 
 
 

- Návštěvy jsou z provozních důvodu možné v době od 9:00 hodin do 18:00 hodin (pondělí - 

neděle). Délka návštěvy je omezena max. na  3 hodiny.  

- Vjezd motorovým vozidlem do areálu organizace je zakázaný.    

- Ke vstupu do areálu organizace slouží branky pro pěší.  

- Před vstupem do areálu organizace návštěvník volá na telefonní číslo konkrétního bytu, ve 

kterém se jeho rodinný příbuzný nachází.  

- Při kontaktu s pracovníkem organizace používá návštěvník ochranu dýchacích cest (tzn. 

ústenku, roušku nebo respirátor). 

- Při vstupu do areálu organizace bude návštěvníkovi změřena tělesná teplota. Dále bude 

dotázán na symptomy koronavirové nákazy a vyplní Čestné prohlášení. Zároveň bude ještě 

jednou seznámen s Pravidly návštěv.  

- V případě, že tělesná teplota návštěvy bude nad 37,0 stupňů Celsia nebo bude mít pozitivní 

příznak nemoci, nebude mu návštěva umožněna.  

- Pohyb v areálu organizace je možný pouze s ochranou dýchacích cest (s ústenkou nebo 

rouškou).  

- Při vstupu do areálu organizace je návštěvník povinen provést dezinfekci rukou.   

- Počet příchozích osob do areálu organizace je na jednoho klienta ve stejném čase umožněn 

v počtu nejvýše 2 osob. Výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech.  

- Návštěvy probíhají ve venkovních prostorách areálu, tzn. v zahradě (altány, terasy, odpočinkové 

zóny). V případě nepříznivého počasí je pro návštěvy vyčleněn tzv. „Oranžový domek“. Návštěvy 

na pokojích jsou umožněny pouze u imobilních klientů.    

- Během návštěvy doporučujeme dodržovat i nadále bezpečný odstup od ostatních osob 

(minimálně 2 metry) s výjimkou rodinných příslušníků.    

- U návštěv na pokojích vás žádám o používání jednorázového návštěvnického pláště a návleků 

na obuv.  

- Po každé návštěvě na pokojích provádíme dezinfekci ploch a místnost vyvětráme.  

 

 

V Hlučíně 20. 5. 2020  
 
 
Petr Surovka 
ředitel organizace 


